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DETTE ER IKKE SAKPROSA, det er fiksjon, det kan for eksempel være en
drøm å våkne plutselig fra, en av de dystre og svarte, klokken kan være halv
fire, og det er verken natt eller morgen, regnet pisker mot vinduet, taksteinen klaprer, og det var så tydelig alt sammen, det var et møte, skraping
av stoler som ble flyttet, latter nede i et hjørne, hvisking, lette, men skarpe
bank fra en møtelederklubbe som treffer bordplaten. Det er første møte
etter at de litterære rådene ble avskaffet etter forslag fra den siste kulturmeldingen. Den nye Stipendkomiteen for litteratur og
annen skriftbasert kultur er samlet for første gang. Det
er tidlig morgen, dagen skal bli lang, og nederst på
høyre side av det lange møtebordet sukker professor
Andersen og peker diskret, tror han, på en av søknadene han har trukket ut, har du sett på maken,
hvisker han til sin sidekvinne, stipendiat Lindeng, jeg
trodde det skulle være en betydelig forfatter, men se
denne rettskrivningen, og faktisk i en søknad om
stipend, se der!
Forferdelig. Har du lest den siste romanen, hvisker stipendiat Lindeng.
Har ikke fått tid, hvisker professor Andersen tilbake og overhører møtelederklubben for andre gang, det er så mange søknader, mange tusen, det
er alt for mange, sier han og åpner pastillesken han har hentet opp fra jakkelommen, han skulle så gjerne hatt enda en sigarett.
Uff ja, stipendiat Lindeng sukker og pirker i den store, velordnede bunken
med en svartlakkert negl, jeg leste den siste søknaden i natt, de kan jo ikke
skrive søknader, de skulle hatt et kurs.
Et søknadskurs, nikker professor Andersen, det ville ha gjort arbeidet i
komiteen enklere. Men det er da en lettelse at vi slipper å lese alle bøkene.
Hvordan i all verden holdt de gamle litterære rådene ut?
BOK I HANDEL: Restaurantanmeldelser er nyttige i jungelen av spisesteder,
de rydder opp, gir råd – og kan selvfølgelig være kontroversielle. Hvordan
ser det ut på bokfronten? Forfatteren har sendt en anmelder ut til en rekke av
landets bokhandler for å sjekke tilstanden, avgi rapport om funnene og gi
karakter. Landet har mange bokhandler, og vi har naturlig nok ikke rukket
over alle denne gang.
Dette er en begynnelse.

www.forfattersentrum.no
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GEIR POLLEN & DAG LARSEN SKRIVER

Kulturmeldinga
svært vanskeleg å skyte dei nødvendige løyvingane ut i ei
lyseblå framtid etter så konkret tale, og den dagen kulturministeren får budsjettgjennomslag for dette forslaget,
har ho fortent å få portrettet sitt spikra opp på veggen i
kulturdepartementets foajé. I korridoren heng det som
kjent mange ministrar frå før av, som vil bli hugsa for
mange fagre visjonar og fromme ønskje – og berre det.
Ved sida av ei ny selektiv innkjøpsordning for den
litterært verdifulle faglitteraturen, har ny bransjeavtale
vore den viktigaste litteraturpolitiske saka dei siste åra. Vi
hadde ønskt at kulturmeldinga skulle gå eksplisitt inn for
fastprisen. Det gjer ho diverre ikkje. Likevel: Ein skal ikkje
vere spesielt god til å lese mellom linjene for å oppdage at
kulturdepartementet – eller i alle fall kulturministeren – er
for fastpris (noko ho også har uttalt ved fleire høve), men
kulturmeldinga vel å ikkje tone flagg og heller overlate til
partane å bli einige om ein ny bransjeavtale. Så skal
Konkurransetilsynet inn i biletet og godkjenne avtalen, og
i siste instans eventuelt Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som tar den endelege politiske avgjerda.
Dette er naturlegvis ein direkte refleks av regjeringskonstellasjonen, med eit KrF som seier ja til fastpris og eit
Høgre, med administrasjonsminister Victor Norman i spissen, som seier tja eller nja eller … nei? Eit JA til fastpris i
kulturmeldinga ville vere å seie til partane at det er greit, vi
bergar dykk uansett kva resultatet av forhandlingane blir.
Realpolitisk og i høve til dei forhandlingane som no står for
dør, kan ein forstå at kulturministeren ikkje kan gi eintydig
grønt lys for fastprisen i meldinga si. Men skulle Høgre
kjøre over henne den dagen ein ny bransjeavtale med fastpris ligg til behandling i administrasjonsdepartementet,vil
det vere eit gedigent politisk nederlag. Så mykje seier i alle
fall kulturmeldinga om fastprisen ...
Det er gledeleg at kulturmeldinga slår fast behovet for
langtidsstipendiering og tar til orde for at arbeidsstipend
kan tildelast for ein lengre periode enn dei fem åra som i
dag i praksis er den øvre grensa («vurdera å oppretta ei
form for åremålsstipend som kan søkjast for ein lengre
periode, til dømes ti år, med ei obligatorisk kvalitetsvurdering etter tildømes fem år»). Ikkje uventa held kulturmeldinga fast på det gamle standpunktet frå kulturdepartementet om å konvertere ledige garantiinntekter til
arbeidsstipend, men ein sukrar pillen, som ein naturlegvis

Så kom ho endeleg, kulturmeldinga, to månader forseinka,
238 sider tjukk og med den luthersk nøkterne tittelen
«Kulturpolitikk fram mot 2014». Allereie på pressekonferansen der meldinga blir presentert, blar ein seg med lett
dirrande fingrar og eit øyre på kulturministeren framme på
podiet, fram til side 199, der kapittel 13 Litteratur begynner. Og ein les i Innleiande merknader at det årleg blir selt
meir enn 40 millionar bøker i Norge, at heile bokomsetninga i 2002 var på i overkant av 5 milliardar, og at medlemsforlaga i Den Norske Forleggerforening, dvs. dei forlaga som er forplikta til å ha fastpris på bøkene sine, står
for 57 prosent av dette salet (det vil med andre ord seie at
heile 43 prosent av boksalet i landet faktisk ikkje er bunde
til ordinær fastpris), at bokklubbane har meir enn dobla sin
del dei siste ti åra (frå 12 prosent i 1991 til 25 prosent i
2002), at det er 590 bokhandelutsal i landet, at 64 prosent
av bøkene blir selde i byar med meir enn 8000 innbyggarar,
at to av tre bøker blir omsette gjennom bokhandel,at berre
4 prosent blir omsett gjennom internettbutikkar …
Knusktørre tal, men viktige, for i desse tala ligg mykje av
premissane for korleis forfattarøkonomien skal sjå ut.
Det som elles står å lese om litteraturen i dei neste ti åra
fram til 2014, er – hadde vi nær sagt – befriande fritt for
visjonar.Vi har det nemleg slik med kulturmeldingsvisjonar
at dei vekkjer skepsis i oss: Vår røynsle med visjonar av
dette slaget er at dei gjerne har forandra seg til luft, vind,
ingenting i god tid før dei når fram til budsjetta. Og før
pengane ligg på bordet,er ei kulturmelding lite anna enn ei
ønskjeliste over godsaker ein har lyst på. Sjølv den beste
visjon treng pengar for å bli til god kultur.
For litteraturen sin del synest vi faktisk Valgerd Svarstad
Haugland har lagt fram ei anstendig melding som fortener
meir ros enn ris. Først og fremst er vi glade for den nye
selektive innkjøpsordninga for litterært verdifull faglitteratur, som vi har kjempa lenge for, og som no endeleg
ligg inne i ei kulturmelding. I denne samanhengen er det
på sin plass å minne om at denne viktige litteraturpolitiske
saka for alvor skaut fart da dei skjønnlitterære forfattarane
tok initiativet til å danne ein brei allianse mellom forfattarar, bibliotekarar og forleggarar, nemleg «Aksjon
Utvid innkjøpsordningen!» No foreslår kulturmeldinga at
50 titlar kan kjøpast inn i 1000 eksemplar, og meldinga gir
ei slik ordning prislappen 9-10 millionar kroner. Det skal bli
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veit vil smake beiskt i nokre kunstnarkrinsar, med å stille i
utsikt at «kvar garantiinntekt skal erstattast med to arbeidsstipend». Det høyrest vel og bra ut, men samstundes seier
meldinga at departementet framleis går inn for «ei fri
vurdering av ledige garantiinntekter, slik at ein kan styrkja
kunstfelt der det er spesielle behov». Når dette så koblast til
eit anna ønskje – det mest kontroversielle forfattarrelaterte
enkeltpunktet i heile kulturmeldinga – nemleg at ein
vurderer å slå saman eksisterande stipendkomitear til fem
store, statleg oppnemnde komitear, begynner blålyset for
alvor å blenke. I praksis inneber det i så fall at dei litterære
råda blir erstatta men ein stor stipendkomité der forfattarane ikkje har eigne representantar,og som så skal sitje
og fordele stipend til ei samla skribentgruppe på ca. 6000
skjønnlitterære- og faglitterære forfattarar, oversetjarar,
dramtikarar … Det er ei gåte for oss korleis ein slik komité
skal kunne stå for ei ansvarleg og rettferdig stipendiering
som tar skikkeleg omsyn til alle, også dei små gruppene. Vi
kan ikkje forstå anna enn at ei slik omorganisering av
stipedkomiteane fort vil komme til å skvise grupper som t.d.
barne- og ungdomsbokforfattarane og omsetjarane. Og
ein kan tenke seg kva som ligg framfor oss av moglege
konfliktar når ca. 1000 skjønnlitterære og 5000 faglitterære
forfattarar skal slåst om dei same stipenda i den same
stipendkomiteen. Vi vil ta initiativ til vidare drøftingar med
departementet om dette punktet i meldinga. Det er ingenting i dagens stipendieringspraksis i forfattarorganisasjonane, som tyder på at han ikkje alt i alt fungerer på ein god
måte, dvs. fordeler stipenda slik at dei genererer gode
bøker.
To konkrete saker,som kan verke små,men som faktisk er
særs viktige for den litterære økologien i dette landet: Det
norske Samlaget skal få styrkt sin økonomi. Det er bra at
kulturmeldinga er heilt eksplisitt på dette punktet, og ikkje
nøyer seg med berre å seie at Ivar Aasen var ein grei kar og
nynorsk godt for sjel og nasjon. Det norske Samlaget er og
blir Nynorskbastionen i dette landet, verken meir eller
mindre,og det tar meldinga konsekvensane av.Bra,Valgerd!
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For første gong har tilrettelagd litteratur for menneske
med ulike typar lesehemmingar fått eit eige kapittel i ei
kulturmelding, konkret knytt til organisasjonen «Leser
søker bok». Dette er ein organisasjon der DnF, NBU og NFF
er med, saman med mellom anna Den norske Forleggerforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Det
finst faktisk rundt 90 000 menneske i dette landet, som er
heilt utan boktibod, og mange, mange fleire slit med ulike
lesevanskar. Det er på høg tid at ei kulturmelding formulerer ein litteraturpolitikk for denne gruppa også.
Eitt punkt har vi ikkje nemnt: bibliotek. Her er vi meir
skeptiske til meldinga. Så vidt vi kan sjå, har ho temmeleg
einsidig fokus på Nasjonalbiblioteket.Det er viktig nok,men
det må ikkje bety at folke-og skolebiblioteka, og det er dit
lesarar flest går for å låne bøker, blir nedprioritert. I denne
omgang nøyer vi oss med å seie at vi skulle ønskt at
meldinga markerte seg sterkare på dette sentrale punktet.
Biblioteksaka er viktig, og vi kjem tilbake til ho seinare.
Og før vi set endeleg punktum: Der den forrige kulturmeldinga, lagd fram av Åse Kleveland, ikkje lova éi krone
meir til kulturen, seier den nye som Valgerd Svarstad
Haugland har lagt fram, at det vil bli nødvendig å løyve éin
milliard ekstra til kulturen i dei neste ti åra for å omsetje dei
gode orda i meldinga til praktisk kultur. Finansdepartementet skal visstnok ha lese meldinga og ikkje komme med
protestar …

OPP FRA
KJELLERDYPET
DA NRK VAR INNOM BIBLIOTEKET FOR Å FÅ BEKREFTET AT LYRIKKEN
IKKE BLE LÅNT UT, KUNNE VI DESSVERRE IKKE VÆRE BEHJELPELIGE
MED DET RETTE SVARET. LYRIKKEN STO IKKE I HYLLENE. NY NORSK
LYRIKK – ELDRE NORSK LYRIKK – NORSK DRAMATIKK – OVERSATT
DRAMATIKK – TIL OG MED SVENSK DRAMATIKK ER STADIG UTLÅNT,
SKRIVER KNUT OTERHOLM.
I siste nummer av Vinduet kan man lese noen anonyme
betroelser fra folk, som har stjålet, rappet eller ikke fått
levert tilbake bøker til biblioteket. Sannsynlige historier,
som det sikkert finnes flere av. Biblioteksbøkene som
befinner seg i min bokhylle skulle ikke vært levert tilbake
for verken ett, to eller tre år siden. Hvis det hefter noe ved
disse er det snarere det faktum at forholdsvis nye bøker
fra forfatterskap med stigende anerkjennelse befinner
seg i min hylle, stemplet utgått fra biblioteket, uten at de
noen gang skal leveres tilbake, fordi de er kjøpt. Det er i
hovedsak poesi og noe kortprosa. De er mest sannsynlig
solgt på grunn av plassmangel, (mangel på plass har helt
siden innkjøpsordningene ble etablert vakt hodebry i
mange biblioteker)1 muligens litt manglende kunnskap
om ny norsk lyrikk og kortprosa eller noe som kan ligne
liten interesse. Det finnes flere slike historier også.
Samtidig finnes det fortsatt mange bøker i bibliotekets kjellerdyp. Der finnes Arnulf Øverlands bok om
Olav Duun, Cecile Napers rapport om innkjøpsordningene fra 1996, og Solstads T. Singer. De to første er ikke
særlig etterspurte. (Øverlands bok ble sist utlånt i 1999,
faktisk av hele 23 stykker.) Utlånstallene for Solstads bok
er jevnt dalende. (Fra 2000-2003 går tallene slik: 611,
411, 253, 130.) Slik går det med de fleste bøker. De mister
nyhetens interesse, og ofte uavhengig av kvalitet – glemmes . Og det kan skje raskt, om ingen plutselig fatter ny
interesse for dem, og gir dem rom, gjør dem synlige i
biblioteket.
Innledningen i Øverlands nevnte bok er interessant:
«For en velvillig tilreisende frembyr norsk litteratur et

Knut Oterholm er litteraturformidler ved Deichmanske bibliotek.
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blomstrende skue ( i december måned). Her diktes nok
til at forsyne en hel verdensdel, om det skulde trænges, og
der er neppe noget land, hvor der i forhold til indbyggerantallet sælges og læses så meget skjønnlitteratur.» Han
fortsetter sin litterære situasjonsbeskrivelse med forholdet mellom genrene. «Det er nesten romaner alt sammen. Vor lyrikk befinder sig i høstlig blomstring, uten
publikum - […] Vor dramatik er på det nærmeste
utdød.» (Øverland1926:5)
I andre utgave av Øverlands bok fra 1956 kompletteres bildet: I en fotnote bemerkes det at påstanden om at
det leses så mye i Norge er bare skryt. Når overbibliotekar
Henrik Hjartøy legger fram sine utlånstall viser det seg at
utlånstallet fra folkebibliotekene er «meget lavt». «Byen
Birmingham med bare 700.000 innbyggere leser like
meget som hele Norge. Antagelig må vi reise helt ned til
Middelhavet for å kunne hevde vår overlegenhet»
(Øverland 1956:7).
Øverlands overveielser er fascinerende fordi situasjonen den gang ikke virker radikalt annerledes enn den
skal være nå, i alle fall ikke om man legger til grunn deler
av den debatten om innkjøpsordningene og biblioteket
som fant sted i vår. For om lesning og bibliotek har det
også vært skrevet og sagt mye det siste året.
78 år etter Øverlands bok, i år 2003, kan man først lese
på Internett, og deretter i Aftenposten at ingen vil ha den
norske lyrikken. Eller mer presist: det er ikke alle som
ikke vil ha lyrikken, det er bibliotekets lånere. Når man i
tillegg vet at en av de viktige kulturbegivenhetene som
fant sted mellom 1926 og 2003 var etableringen av inn-

kjøpsordningene, må man spørre: Hva skjer egentlig
med kulturfondbøkene? Hva skal biblioteksansatte gjøre
med bøker de har fått i fanget fra Norsk Kulturråd, når
ingen lånere vil ha dem? Spørsmålet blir enda mer relevant om man leser Cecilie Napers utredning om innkjøpsordningene fra 1996, (dette er riktignok noen år
siden, men likefullt), der hun finner ut at: «…toppene
innenfor sjangrene lyrikk, dramatikk og essaystikk
[scorer] så meget bedre i [bokhandel-Norge] enn på
biblioteksstatistikken …» at hun må spørre seg om det er
gjort nok for disse sjangrene i bibliotekverdenen (Naper
1996:32).
Avdelingsleder Inger Stenersen ved Drammen bibliotek sier bl. a dette om bøkene fra Norsk Kulturråd:
«Venter vi på dem med lengsel og smerte? Bestselgerne ja. Mange bibliotek, særlig de små, hadde ikke
kunnet klare seg uten, men hva med alle de andre titlene?
I mange bibliotek tas ikke en gang alle eksemplarene inn
i samlingen, men legges til side for et loppemarked med
en gang. Etter fem år legges de ut for salg, som oftest
urørt av menneskehender. Og det er blant annet lyrikken
som ligger meg på hjertet» (Stenersen: 2003).2
Det som ligger Stenersen på hjertet når det gjelder
lyrikken, er at det gis ut alt for mye norsk lyrikk.
Stenersen vil ha mye mindre lyrikk under innkjøpsordningen. Hun vil flytte penger fra lyrikk-utgivelser og dramatikk (som hun i det siste har begynt å lure på om egner
seg i bokform), og gi mer penger til «flere bøker den
gemene hop faktisk vil ha, og mer penger til formidling.»
Slik (godt hjulpet av en semitabloid desk i Aftenposten)3
opprettholder og nytegner Stenersen bildet av støvete,
defensive biblioteksansatte som ikke helt vet hvordan de
skal formidle såkalt smal litteratur.
Jeg har ikke begynt å tenke på om dramatikk egner seg
i bokform, heller ikke om lyrikk skulle egne seg for
scenen for den saks skyld, men har i de siste årene
arbeidet som litteraturkonsulent ved Deichmanske
bibliotek i Oslo. Og der lånes det faktisk ut flere bøker
enn på lenge. Da NRK var innom biblioteket for å få
bekreftet at lyrikken ikke ble lånt ut, kunne vi dessverre
ikke være behjelpelige med det rette svaret. Lyrikken sto
ikke i hyllene. Ny norsk lyrikk – eldre norsk lyrikk –
norsk dramatikk – oversatt dramatikk – til og med
svensk dramatikk er stadig utlånt. Av en eller annen
grunn kan det se ut som om systematisk litteraturformidling virker. Det er de samme signalene som kommer
fra Bergen offentlige bibliotek. Fra Vestlandet hevdes det
at bøker av Saramago, Joyce og Camus går unna. Det gjør
også utlånet av langt mer ukjente forfattere. Årsak? Frode
Grytten og Hanne Ørstaviks anbefalinger på bibliotekets
nettsider. Forfatteren Henning Bergsvåg intervjuer
andre forfattere, som tipser lånerne om bøker litt utenfor
standardrepertoaret. Folk vi ha det. Biblioteksjefen er
begeistret.4
Bildet når det gjelder litteraturformidling, innkjøpsordninger og bibliotek er mangetydig.5 Hva folk vil ha og
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ikke ha er mangetydig. Et inntrykk jeg har er at bruk og
lesning av lyrikk (kanskje annen litteratur også) i selve
bibliotekslokalet, er ganske stor. (Denne bruken har man
lite kunnskap om, nettopp fordi den ikke kommer fram i
noen statistikk.) Uansett dreier veldig mye seg om oppmerksomhet, om hvilke bøker biblioteksansatte gir oppmerksomhet, hvordan det f. eks skapes nye kontekster
for bøkene. Selv om det lånes ut flere bøker enn på lenge,
er titlene som topper bibliotekets utlånsstatistikk likevel
bokklubbøkene.6 At den norske realistiske romanen står
sterkt både i biblioteket og litteratur-Norge forøvrig er
ikke noe nytt. At kløften mellom et fåtall populære forfattere og det øvrige forfatter-Norge bare øker er heller
ingen sensasjonell nyhet, og en faktor i dette er selvsagt
oppmerksomhet eller publisitet. Men man skal ikke
glemme at også eksperimentell modernistisk litteratur
lånes ut om den blir eksponert.7
Bibliotekene opererer selvsagt ikke i et vakuum. Når
man leser anmeldelser, som er en viktig ressurs i bibliotekets formidling av bøker, oppdager man at det ikke
bare er mer og mer markedsføring av enkelttitler og
enkeltforfattere. Det er også mer og mer profilering og
selvprofilering av anmelderne og av selve mediet som
bringer anmeldelsen. Det skjer i dagspressen og det flytter seg over i tidsskriftverdenen. Mediene skriver om
hverandre. Et eksempel er Klassekampen som lager oppslag og intervju (riktignok i agurktiden) med Aage
Storm Borchgrevink etter at han har skrevet en retorisk
og selvbevisst anmeldelse av Tore Renbergs siste roman
for Vinduet. Oppslaget skaper litt oppstuss, og bidrar til
en utvidet hukommelse omkring både Renberg og
Borchgrevink og deres bøker, som sannsynligvis vil få
økt utlån og salg. Interessant nok virker trolig slike oppslag stimulerende på både boklån og boksalg generelt.
Bildet er komplekst, og fullt av forsterkende og selvforsterkende fenomener: Oppmerksomhet omkring Harry
Potter bøkene fører også til økt salg av andre barnebøker.
Selvsagt bør lånere få noe av den litteraturen man vet de
ønsker seg i biblioteket. Låneren bør imidlertid også gis
sjansen til å ta med seg det han eller hun ikke hadde forestilt seg på forhånd, faktisk bli overrasket. For formidling
handler ikke bare om å fore folk med det de vil ha.
Formidling handler like mye om å vekke folks nysgjerrighet og skape en interesse for noe som er nytt og annerledes. Og kanskje finner vi i løpet av denne prosessen ut at
folk faktisk vil ha dette?
Mye av formidlingen er ikke vanskelig eller spesielt
tidkrevende. Mulighetene er legio.
Jeg presenterer en liten tipsrekke til formidling av
smal litteratur:
1. Les bøkene, eller i det minste: bla gjennom dem eller
les en anmeldelse eller to på nettet.
2. Vær litt kreativ i måten bøkene frontes på i biblioteket,
bruk gjerne supermarkedets taktikker – de virker!
3. Lag alternative, gjerne litt odde tematiske utstillinger,

NÅR MAN LESER ANMELDELSER, SOM ER EN VIKTIG RESURS I
BIBLIOTEKETS FORMIDLING AV BØKER, OPPDAGER MAN AT
DET IKKE BARE ER MER OG MER MARKEDSFØRING AV ENKELTTITLER OG ENKELTFORFATTERE. DET ER OGSÅ MER OG MER
PROFILERING OG SELVPROFILERING AV ANMELDERNE OG AV
SELVE MEDIET SOM BRINGER ANMELDELSEN.
som: angst-rytmer, ustruktur (begge lyrikk), avskybøker, alternativ påskekrim, sommerskrekkbøker, med
det for øye å formidle de bøkene som ellers gjemmes og
glemmes bort.
4. Formidling på nett: boktips kan være korte, lange,
tynne, tykke, og kan innbefatte andre sjangrer enn
romanen. IKKE gi handlingsreferat utover vendepunktet i boken! La spenningen få fortsette å eksistere
fram til leseren har lånt og lest boken.
I fjor sommer anbefalte Deichmanske bibliotek badebøker for ulike aldersgrupper. Kriteriet for utvalget var at
det fantes badescener, frivillige eller ufrivillige. Anbefalingene ble ledsaget av en minimal presentasjon av
bøkene. Badescener ble sakset fra følgende bøker for å gi
lånerne en smakebit:
Christian Refsums Transport (2001), Anne
Oterholms Tilfeldigvis Begjær (2001), Albert Camus’
Den fremmede (1942), Håvard Syvertsens Betzys sommer
og andre fortellinger (2002), Axel Jensens Line (1959),
Torunn Lians Frida (1990), Øystein Lønns Hva skal vi
gjøre i dag?: og andre noveller (1995), Tarjei Vesaas’
Fuglane (1957), Det store spelet (1934), og Dei ukjende
mennene (1932), Per Pettersons Ekkoland (1989),
Thomas Manns Døden i Venedig (1963), Ingeborg
Bachmans Tre veier til sjøen (1998), Stig Dagermans Vårt
nattlige paradis, Johan Borgens Jenny og Påfuglen (1949)
Margaret Atwoods Gjenkjennelse (1978) og Virginia
Woolfs Til fyret (1927) fikk alle plass på listen over badebøker i 2002. Woolfs bok passerte med den noe tvilsomme, men akseptable forklaring at hånddypping kanskje ble regnet som bading etter tidens norm.
«Sjøen var viktigere nå enn land. De var omgitt av
bølger som steg og sank; i en bølgedal rullet et stykke
drivved; på en bølgetopp tronte en måke. Omtrent her,
tenkte hun og plasket med fingrene i vannet, hadde et
skip sunket, og hun mumlet, drømmende, halvt i søvne,
at vi gikk under, hver for oss» (Woolf 1998:190).
Christian Refsums kortprosabok Transport ble utlånt
27 ganger da den utkom i 2001. Utlånet ble mer enn fordoblet året etter, 63 lånte boken. Flere av de andre «badebøkene» økte sitt utlån. Når Pål Norheims Gottfried von
Baaders dagbok (1998),et par år etter at den utkom, var i
ferd med å bli glemt, hjalp sannsynligvis et boktips (både
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lagt ut på nettet og i papirkopi) til at utlånet økte fra ett i
fjor til 18 hittil i år. Under en utstilling med vignetten
«pengeproblemer» ble mye solid litteratur utlånt. Her
kan nevnes: Billigspiserne, Død på kreditt, Sult,Tyvens
dagbok, Sterk sult plutselig kvalme. Og kanskje litt uventet
er ikke lånere fremmede for lyrikk eller fagbøker fra den
historiske avantgarden. Settes slike bøker fram, lånes de
også ut. Louis Argon, Robert Desnos, Majakovskij,
Khlebnikov, en svensk antologi om Dadaismen, en norsk
antologi om Surrealismen og kunstbøker om samme
perioden gjør seg så avgjort i samme utstilling.
For alt dreier seg ikke om penger. Kanskje dreier det
seg om kunnskap, kanskje om å finne samarbeidspartnere. Forlagene kan være en mulighet, forfatterne en
annen. Gjennom et samarbeid flere forlag, biblioteker og
Biblioteksystemer har gående er det i dag blitt mulig for
bibliotekene å benytte forside og baksidetekst på bøkene
i formidlingsøyemed. Materialet er rett og slett knyttet
opp til søk i de deltakende bibliotekenes kataloger.
Gjennom en mye hyppigere utsendelse av K-fondbøkene
fra Norsk kulturråd til bibliotekene er formidlingsdelen
ved bibliotekene styrket. Biblioteket kan nå leve mer i
tiden, som det heter.
De fleste biblioteksansatte vil sikkert både være opptatt av samtidslitteraturen, og ønske å ivareta den eldre
litteraturen.8 Hva med en bok av Dag Solstad? Hva med
T. Singer? Som jeg nevnte over daler også utlånet for en så
profilert bok av en profilert forfatter.
« - Hva gjør du på biblioteket? Spurte hun, plutselig,
en dag.
– Det er heter Deichmanske bibliotek, sa han, det må
du huske å si hvis noen spør, det er mange forskjellige
bibliotek.
– Men hva gjør du der?
– Jeg er bibliotekar.
– Men hva gjør en bibliotekar?
– Å, de gjør mange ting, alt etter hva slags bibliotekar
du er.
– Men hva gjør du?
[…]
– Jeg passer på bøkene, sa Singer, hele dagen, og når jeg
går hjem for kvelden kommer en annen betrodd bibliotekar og passer dem.

MEN MAN KAN TROSS ALT IKKE LA VÆRE Å PAKKE
UT BØKER AV DEN GRUNN, OG ETTERPÅ BRUKE
MANGLENDE UTLÅN SOM PÅSKUDD FOR Å
SELGE DEM. BARE FOR Å HA SAGT DET: DET ER
HIMMELROPENDE DUMT Å TRO AT BØKER SOM
SETTES I KJELLEREN BLIR LÅNT UT.
– Sitter du bare og ser på de gamle bøkene?
– Det også, ja skal jeg være ærlig så er det det jeg gjør
mest. Men jeg går også rundt og ser etter dem, at de har
det bra
– Har de det bra?
– Ja, men de har lett for å få pustevansker. Derfor må
jeg ta dem ut, en etter en, og lufte dem. Da gjør jeg slik.
Singer gikk bort til bokhylla og tok ut en av de eldste
bøkene han hadde. Så tok han boka i ryggen og lot sidene
forsiktig blafre ut i vifteform. Slik stod han lenge, høytidelig. Så lot han forsiktig fingrene beføle bokryggen, for
å finne en helt bestemt stilling på den, som det så ut som
han konsentrerte seg voldsomt om å finne. Da han hadde
funnet det rette grepet, gjorde han en kunstpause, men
så: Pang, lukket han boka med et smell» (Solstad1999:
181-182)
Et utsnitt fra en artikkel jeg nettopp har lest i Vinduet
kommenterer sitatet ovenfor på denne måten.
«… hva annet kan denne passasjen sette i scene enn fraværet av samtalen og forståelsen, sjølve meddelelsens
sammenbrudd, i det øyeblikk en har slutta å ville lese,
slutta å forsøke å forstå? T. Singer leser ikke lenger. Han
slår støvet av bøkene[ […] han snakker, men bare i sosiale former som vitner om tapet av all offentlig verdighet»
(Vinduet 2003/1: 57).9
For Solstads T. Singer er det boka som gjenstand som
teller, det er den han vokter over, ikke litteraturen. De
kollegiale samtalene eller diskusjonene er ikke på noe
lavt nivå, men de er kollegiale (og hierarkiske forstått
som eksklusive) samtaler omkring: «…arkiveringsteknikker og alternative katalogiseringssystemer, labyrintsimulatorer, og bokstabelberegningskatalysatorer og
hvorvidt disse på en meningsfull måte kunne innpasses i
datasystemer» (Solstad1999:211). Samtale om bøker
dreier seg om hvordan boken innlemmes i en samling.
Singers boktriks skaper anerkjennelse hos hans kolleger.
Kanskje kan litteraturens gjenstandskarakter overskrides i det offentlige biblioteket?
Kanskje kan bøker i det offentlige biblioteket, fordi de
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befinner seg i et rom der de kan lånes gratis, unndra seg
noen av karaktertrekkene eller forestillingene som definerer og rammer inn boka som gjenstand?
«Materialiteten i det offentlige bibliotekets litteratur er
ikke dens gjenstandskarakter, men dens utlånskarakter»
(Vinduet 2003/1:57)
Det er fascinerende om litteraturformidlingen i
biblioteket kan utspille seg innenfor andre forestillinger,
en annen økonomi, enn den som omhandler boka som
gjenstand. Kanskje kan det i biblioteket utspille seg en
ikke hierarkisk samtale om litteratur, som egentlig ikke
kan stoppe. Fordi forestillingene rundt boka er definert
gjennom utlån og innlevering, dvs at boka alltid vil
kunne overtas av en neste låner som vil kunne komme til
å snakke om den. Og der den neste låner raskt kan vise
seg å være en biblioteksansatt.
Jeg tror dette er et fokus som sjelden kommer fram
ved biblioteket. Biblioteket som et av de få gjenværende
steder med muligheten for å huse en samtale omkring
litteraturen basert på utveksling, ikke eierbytte av gjenstander, ikke innlemmelse i eller utstøtelse av bøker fra
systemer. Biblioteket som et sted der de mellommenneskelige transaksjonene er annerledes enn i bokhandelen,
antikvariatet eller på loppemarkedet. Det er trolig ikke
det samme om man skal låne en bok eller om man skal
kjøpe den for å eie eller pleie den. Det offentlige bibliotekets utlånsøkonomi er åpen for og kanskje avhengig av
samtalen (om litteraturen) på en helt annen måte enn en
kjøp- og salgsøkonomi, den private boksamlingens
økonomi?10
«Kan hende burde en leite […] etter metaforen for en
slik utlånsøkonomi – i berøringa, blikkontakten, og de
ufrivillige nikkene med hodet som gir tilkjenne en anerkjennelse av samtalepartnerens tilstedeværelse og rett til
å snakke» (Vinduet 2003/1:56).
Sannsynligvis vil jeg finne det nummeret av Vinduet
jeg nettopp har lest i bibliotekets magasin om noen år.
Det vil stå der sammen med mye lyrikk og en del eksemplarer av Halvbroren. Men uansett hva man finner og hva
man ikke finner må man ta høyde for at ikke alle kultur-

fondbøker på alle landets folkebiblioteker er utlånte til
enhver tid. Det tror jeg man må leve med. Og selvsagt er
ressursene mellom ulike biblioteker ulikt fordelt.
Storbybiblioteker har trolig lettere for å få lånt ut den historiske avantgardens lyrikk. Men man kan tross alt ikke
la være å pakke ut bøker av den grunn, og etterpå bruke
manglende utlån som påskudd for å selge dem. Bare for
å ha sagt det: Det er himmelropende dumt å tro at bøker
som settes i kjelleren blir lånt ut. Og ikke minst er den
skjønnlitterære bokstammen samt bøker fra de andre
innkjøpsordningene en gave fra Norsk Kulturråd. Prisen
eller gjenytelsen fra bibliotekene er formidlingen. Jeg
synes det er en fair deal.
Det kan selvsagt være et problem for litteraturformidleren å få lest nok bøker, men om han får gjort det,
kan han kanskje bli litt forspist også. Er det ikke det ene
så er det det andre. Og det er kanskje det de er, de man av
og til hører sukke og akke seg litt seg over litteraturen.
Men det dreier seg faktisk som regel ikke om biblioteksansatte. Jeg vil trekke inn Øverland igjen som ved siden
av sin ofte strenge bedømmelse, også viser fram en mer
pragmatisk forsonende side:
«Og dog er det ganske sikkert, at mens ti-tyve romaner av
den vanlige kvalitet, dynget ovenpå hverandre, vækker
mismod, så vil hver enkelt av dem i almindelighed kunne
gi den jevne leser godt utbytte. Vi (læserne - ikke anmelderne) bedømmer vore romaner nokså hårdt, fordi der
er så mange av dem. Skal man være retfærdig, må man
vel indrømme, at vor romanlitteratur ved gunstige
omstændigheder er blit rik - ikke bare talmæssig, men
også i kvalitet. Den kan godt tåle sammenligning med
samtidig europæisk litteratur» (Øverland 1926:6).
Jeg vet ikke om norsk litteratur i dag kan måle seg med
utenlandsk, heller ikke om det er interessant, men at det
øverlandske mismotet også kan høres i de norske høstmånedene i 2003, sammen med stadig oftere referanser
til den store utenlandske, ofte mannlige, litteraturen, tror
jeg, er tilfellet. Det som er interessant her, er å minne om
at den oversatte litteraturen har en egen selektiv innkjøpsordning. Det er kanskje også viktig å minne om at
det er samtidslitteratur vi snakker om enten den er norsk
eller oversatt eller leses originalt. Det vil sannsynligvis si
at det ikke er godt for noen i det litterære feltet å vite
nøyaktig hvilke bøker som blir lånt eller kjøpt om ti,
femten eller femti år:
«Det er en kjendt ting, at Homeros av og til sover; men
det hænder også, at en dikter, av hvem man ikke har
ventet noget videre, pludselig svinger sig op til uanede
høider, som han siden aldrig når. […]er bøker, som man
sætter sig til og har hygge av. De begynder godt og riktig,
som de skal, en gård, en gut og en pike....Og dette blir
bedre og bedre, en riktig god bok. Og så først begynder
den: den stiger. [...] Næsten umerkelig kan et slikt fjell av
en bok reise sig…» (Øverland: 1926:7).
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Noter
1. «Det nye [da innkjøpsordninga vart etablert ] var at biblioteka måtte
førebu seg på å ta imot den samla norske skjønnlitterære produksjonen
kvart år, i tillegg til dei bøkene dei sjølv kjøpte. Og det var ikkje lett overalt, for mange av biblioteka var små og hadde kummerlige plassforhold» (Vestheim 2001:74).
2. Stenersens innlegg i debatten om innkjøpsordningen finnes på Norsk
bibliotekforenings nettsider med tittelen «Aldri har jeg vært så forvirret,
forundret og forbannet»
3. Stenersens meninger om biblioteket og innkjøp sto å lese i
Aftenposten 05.06.2003. Aftenpostens overskrift var denne: «Bøker for
67 millioner støver ned». Man kan av og til lure på om det er like
vanskelig å bli kvitt støvet som bilde knyttet til biblioteket, som det
er å bli kvitt det uunngåelige materielle støvet.
4. Bergens Tidende 29.07.2003
5. «Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur har også vært utsatt for kritikk
fra bibliotekarer i folkebiblioteket, først og fremst ut fra det synspunkt at
for mye smal eller likegyldig litteratur skal ha funnet veien til bibliotekets
hyller. Min undersøkelse tyder imidlertid på at den kritiske holdningen
ikke er entydig og heller ikke svært utbredt i profesjonen» (Karner Smidt
2002:128)
6. Alle titlene i tet på innkjøpsstatistikken har vært gitt ut i bokklubb.
«Det er liten tvil om at status som hovedbok, spesielt hos markedslederen [på den tiden Dagens bøker], virker befordrende på bibliotekutlånet» (Naper 1996:53-54). Ser man på ventelistene ved
Deichmanske bibliotek i dag, er ikke dette bilde noe særlig endret.
Ventelistene er lengst på bøkene som har vært hovedbøker i bokklubbene.
7. «Tradisjonelt hører ikke eksperimentell eller modernistisk litteratur til
lånefavorittene i bibliotek-Norge. Men det viser seg at også denne
typen litteratur har en sjanse når den eksponeres, slik Prosessen ble så vel i norske folkebibliotek som i det generelle mediebildet - i kjølvannet av hedersbevisningen Århundredets roman» (Naper:1996:49-50).
8. Cecilie Naper sier: «På det norske bokmarkedet i dag er folkebiblioteket den eneste institusjon som - uavhengig av markedsmessige
svingninger - ser det som sin oppgave å gjøre tilgjengelig litteratur som
er mer enn drøyt to år gammel. [...] Sett i dette lys kunne utlånstallene
for eldre innkjøpt litteratur ligget svært lavt og likevel forsvart sin
posisjon» (Naper1996: 42).
9. Jeg har i denne passasjen tillatt meg å plukke noen poenger fra
Sonja Wahnsinns artikkel i Vinduet. Jeg anbefaler alle å lese artikkelen i
sin helhet.
10. «Først i det offentlige biblioteket blir litteraturen stedet for en
låne- og utvekslingsøkonomi bakafor den borgerlige og liberalistiske
kapitalismen. De transaksjonene – investeringene og avkastningene av
symbolsk kapital – som finner sted i det offentlige biblioteket, støter an
mot og er avhengige av samtalen, heller enn samlinga, for å i det hele
tatt å kunne telle som kapital. Metaforen for denne transaksjonen kan
aldri være auksjonens kjøp og salg. Kan hende burde en leite helt andre
steder etter metaforen for en slik utlånsøkonomi – i berøringa, i
blikkontakten og de ufrivillige nikkene med hodet som gir til kjenne en
anerkjennelse av samtalepartneren sin tilstedeværelse og rett til å
snakke» (Vinduet 2003/1:56)
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BOK I HANDEL
- NÅR POENGENE SKAL DELES UT
AV INGRI LØNNEBOTN
FORFATTEREN HAR SENDT INGRI LØNNEBOTN PÅ BOKHANDELTUR LANDET
RUNDT MED ET OPPDRAG: ANMELD BOKHANDLENE SOM OM DET SKULLE
VÆRE EN RESTAURANT. GI POENG. HUN HAR VÆRT I BERGEN, TROMSØ,
TRONDHEIM OG OSLO. NÅ FORELIGGER RESULTATET AV REISEN.
En helt stille dag mellom reolene – finner jeg meg selv
liggende på rygg og gape i en lyrikkhylle. Selv når jeg snur
meg på siden og vifter med luffene er det få som legger
merke til meg. Menneskene i lokalet smyger seg fort
forbi. Stillheten er ideell for poesi og filosofiske tankesprang, men folk har det for travelt. Fantasireisen får
vente, bilen står feilparkert og det virkelige flyet går om
en time.
Slik kan man oppleve noen kjappe minutter i en bokhandel. Det gjelder først og fremst lyrikk. Det behøver
ikke være slik, noe Norli i Bergen har erfart. I det øyeblikk lyrikkbøkene ble plassert godt synlig, økte salget.
Og filosofirommet hos kollegaen i Universitetsgaten i
Oslo er flittig besøkt. Det samme gjelder den moderne
kafeavdelingen hos Norli i Trondheim. Samt valfarten til
Tronsmos tegneseriekjeller.
Selv om dette ikke er noen millimetermålt forbrukertest, viser min lille rundreise (der åtte av landets bokhandlere ble besøkt ) at helt sett er halvt solgt. Så får
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heller tjuvtricks som bøker til kilopris, tørrfiskdekor
eller sjokoladedisk ved siden av tungtselgende utgaver
stå sin prøve.
Plassering av lyrikk og barnebøker er, etter min ringe
mening, en god indikator for en bokhandels kvalitet. Her
var ulikhetene store. Videre syntes vi å spore en økende
interesse for arrangementer i butikklokalet. Å kunne
tilby en opplevelse – et live arrangement – er et fremtidig
must, enten det er plass til 50 eller 400 i et lokale. Flere
plusspoeng å hente her!
Kundene synes å ligne; landets leseringer består oftest
av kvinner mellom 40 og 60 år. Men mannfolkene er i
siget, det samme gjelder ungdommen, skal vi tro enkelte
røster. Nytt er også bokhandlermedhjelpernes eget
kunnskapsnivå; dette har økt fordi flere med universitetsutdannelse er å finne bak disken.
Hva vi savnet? Oppdaterte permer med anmeldelser,
flere stoler og høretelefoner til test av lydbøker. Som en
god begynnelse.

ØKSENDAL INTERBOK
I en slik allehåndehandel kan årets nye titler være vanskelig å
få øye på. Logikken i presentasjonen fløy oss over hodet; dingleplakatene med storskrift var mange. Visst var det naturlig med
egen stabel av Gofoten til Nils Arne Eggen eller Steen Jensens
Ona Fyr. Vi snublet nærmest over dem. Men plusspoeng for en
godt synlig lyrikkavdeling skal de ha. Fritt i rommet og med bord
og stoler like ved.
Øksendals barneavdeling en trapp opp er stor og rikholdig. Vi
gjetter at den er populær. Men første etasjes hovedinntrykk er noe
kaotisk. Bøkene er der, men drukner lett i støyen fra plakater og
uavklart organisering.

Lyrikkavdelingen er synlig hos Øksendal i Trondheim, det sørger bokhandelmedhjelper
og lyriker Marte Huke for.

Beliggenhet: Dronningensgate 30
i Midtbyen i Trondheim
Størrelse: 300 kvadratmeter
Ansatte: 11 årsverk
Omsetning 2002: 14 millioner totalt
Spesiale: Et dyktig personale

Trondheim: Øksendal Interbok er en klassiker. Startet av bokentusiaster som et familiefirma, og nå - 50 år senere - en merkelig
blanding av litteratur og annet. Skal vi tro det skyldes en stadig
hardere konkurranse? Påfallende var det iallfall at ikke en eneste
av årets norske romaner var utstilt i det femten meter lange
vinduet da vi besøkte butikken i juli. I stedet fant vi reisebøker og
skolemateriell. Arne Garborg sov i en tralle på fortauet, og et
prangende skilt forkynte at her kunne man få bøker til 75 kroner
kiloen.
Like innenfor ble vi møtt av et brusskap og en iskremdisk.
Strategisk plassert ved kassen midt i lokalet, lå mengder av
sjokolade og drops. Hyller med ukeblader og dagsaviser avledet
oppmerksomheten, for ikke å snakke om troll og småsøte elger
ikledd håndstrikkete setesdalskofter. Vi måtte riste løs for ikke å
glemme hvor vi var.

Poenggivning
6 for plassering av lyrikk
5 for stor barneavdeling
3 for oversikt
3 for plassering av skjønnlitteratur
3 for rotete innredning

Sluttsum:

14

20 poeng

ARK BEYER
– De finnes, innvender jeg. – Norske romaner omhandler alt
dette: Ulike idrettsmiljø, de syv hav, sorgen i et menneske.
– Folk vil ha virkelighet. Interessen for dokumentar, biografier og ikke minst lokalhistorie viser dette.
Visste vi det ikke. Leseren vil sjekke om alt stemmer. Leseren vil
slett ikke forføres.
Han vil føre an.
Klassisk
Ark Beyer er en klassisk bok-og papirhandel, delt inn i moduler.
Her selges fortsatt lys og servietter, mens multimedieprodukter
som video/DVD og CD-rom er droppet. Likeså leker og subtile
pyntegjenstander, mens utvalget av databøker og den engelskspråklige avdelingen hevdes å være av de beste i landet.
Leseglade mennesker liker seg her.

Trond Løkeland i Ark Beyer i Bergen har satset på en stor utenlandsavdeling.

ARK BEYER Bergen er et godt eksempel på en bokhandel som
gjennom noen år har søkt etter å finne sin egenart. De var tidlig
ute med å innrede kaféavdeling (1996), men strevet med å finne
frem til originale arrangementer. Lokalet ble endret, vinduer
demontert, mer lys sluppet inn. Reolene ble plassert i ulike retninger uten at interiøret falt til ro. Lenge måtte publikum lete og
spørre mer enn godt var. Først den senere tid synes man å ha
landet på en mer varig løsning, skjønt ingenting synes sikkert i
en bransje der syngende gratulasjonskort kler en hel vegg den
ene dagen, for så å byttes ut med tykkmagete billigbøker den
neste.
– Folk vil se og holde boken de skal kjøpe, sier daglig leder
Trond Løkeland og nærer liten bekymring for bøkers økende
omsetning over internett. – Det fysiske kjennskapet, følelsen av
litteratur er viktig.
Halleluja! Slik taler en bokelsker. Og det i selvsamme døgn
for utgivelsen av femte Harry Potter-bok. Jeg sitter musestille og
hører ham fortelle om ungdom som ivrige kjøpere av næringslivsromaner, fantasybøker og chicklitteratur (Bridget Jones).
Interessen for lydbøker er økende, det samme gjelder
reisehåndbøker og alt om mat.
– Men markedet mangler gode oppslagsverk; bøker som
viser hvordan ulike gjøremål utøves.
Nye generasjoner trenger lære hvordan en taklampe monteres, badet tapetseres og knuste ruter skiftes ut. Ifølge vår fagmann mangler vi også en god norsk flora. Han snakker seg varm
om faktabøker og dokumentar: – Her kryr av fotballbøker, men
hva med annen idrett? Og vi kunne solgt en nautisk mil av litteratur om den norske handelsflåten, likeledes fotobøker med
norsk tekst eller for den saks skyld – bøker om sorg.
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Satsingsområde
Barneavdelingen i første etasje er i fokus, her satses det på
boken. Spill og ymse dippeduttvarer er forvist til underetasjen.
Fra høsten 2003 planlegges større aktivitet på arrangementsiden, blant annet ved live presentasjon av årets forfattere.
I over et år har Ark Beyer siste torsdag hver måned stått for et
arrangement kalt «Kraftverk». I samarbeid med Bergen kommune leser medlemmer av ulike skrivegrupper egne tekster,
forfattere og andre bidragsytere samtaler og forteller for publikum. Et populært tiltak som skal fortsette.
Ark Beyer i Bergen er landets eldste bokhandel
som fortsatt er i drift (etablert 1779)
Beliggenhet: Sentralt på hjørnet av «handleløypen»
Størrelse: Ca. 1000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer
Ansatte: 20 årsverk
Omsetning 2002: 37 millioner kroner
Spesiale: Skandinavias største på maritim litteratur
Poenggivning
6 for god utenlandsavdeling
5 for betjening/service
4 for generell oversikt
4 for barneavdeling
3 for plassering av lyrikk

Sluttsum:

22 poeng

TANUM, OSLO

Atle T.Jensen og Karin Larsson er stolte over sin utenlandsavdeling.

Tanum, Oslo: Til Tanum kan man komme via Norlis bakdør (et
sympatisk trekk) eller rett inn fra Karl Johan. Velger du det siste,
må du forsere fristelser i form av sløyfer og gavepapir, kunstkort
og pusehårspenaler for å komme til sakene. Som selvsagt er
skjønnlitteratur. Underveis er hindringene mange. Eller overraskelsene, om man vil. For Håvamål på finsk ( Viikinkien
viisans ) eller Hemingways notatbok kan forrykke balansen,
både mentalt og budsjettmessig.
Vi velger å kalle det en opplevelsesreise. Allerede ved inngangen er hinderne der. Sandel, Hoel og Fløgstad. Portvinsboken
(Dalen Portland?) Festtalerens sitatbok og Mamma Mø bygger
hytte. Deretter et vell av notatbokfristelser ( Heminway valgte
alltid svart), mens jeg kjøper en koksgrå før jeg inntar kunstbokavdelingen. Den er så overveldende at jeg må snu en papirkurv for å sitte. Og kaffebordbøkene trenger bare fire bein, så
har du et bord. Men ennå er det langt igjen, for ved enden av
Tanums rotunde står en rekke mennesker og blar ivrig i newage-litteraturen.
Sexseksjonen er like ved, men til tross for gode titler (Hot/
Better/ Mer, takk!) er interessen lav.
Tampen brenner
Midt i lokalet ruver en informasjonskiosk. En slik instans med
gode hjelpere er viktig for den som skal orientere seg i tusen-

meterskogen. Særlig om du er overveldet nykommer. Jeg har
vært her før og ser frem til møtet med lyrikkavdelingen innerst i
lokalet. Underveis finner jeg endelig en stol og titter litt på våre
egne utgitt på engelsk: Shame av Bergljot Hobæk Haff og In the
Wake av Per Petterson.
Diktnyhetene er godt markert ( Pax Poeta, Johann Grip,
Cathrine Grøndahl), men en av betjeningens opphøyete
stasjoner forstyrrer roen og hindrer innsyn. Minuspoeng i forhold til tidligere.
Prosaen er godt synlig og tydelig merket. Fjorårets titler har
en egen hylle. 2003 likeså. Krim, noveller, biografier og romaner
er samlet side om side. I alleen på vei mot utenlandsavdelingen
ligger skjønnlitteraturen til høyre, fantasy og tegneserier til
venstre. Og utenlandsavdelingen ligger strategisk plassert på et
høydedrag. Igjen møter vi Ernest Hemingway (Selected Letters),
samt Ike Eisenhower (generalen) og Lyndon B. Johnson
(presidenten). Ikke å forglemme Hillary Clinton i original. Før
vi ender i kassen.
Konklusjonen blir at skilting og oversikt er bra, informasjonskiosken et must.
Poeng også for et synlig personale. Men vi fant ikke helt roen.
Jeg tror det kan skyldes mangelen på intimitet – kort sagt et sted
man kan sitte og konsentrere seg om de mange rettene. Dette
preget også Tanums barneavdeling, som virket noe tilsidesatt.
Beliggenhet: Karl Johan
Størrelse: 1000 kvadratmeter på et gulv
Ansatte: 54 årsverk
Totalomsetning 2002: 100 millioner totalt
Spesiale: Størst i Norge og Nord-Europa
på alternativ litteratur
Poenggivning
6 for god kunstbokavdeling
5 for skjønnlitteraturavdeling
4 for plassering av lyrikk
4 for generell oversikt
3 for barneavdeling

Sluttsum:

16

22 poeng

NORLI, TRONDHEIM

Norli Trondheim har en innbydende og moderne lesekrok.

NORLI, Trondheim: På et skilt hilses du spesielt Velkommen til
Nye Norli i Olav Trygvasonsgate i Trondheim. Nyoppusset og
kanskje Norges mest moderne for øyeblikket, iallfall når det
gjelder interiør. Fasaden er gammel og vakker, men som kjent
er det innholdet som teller. I så måte gjør ikke giganten mellom
Nordre og Søndre gate skam på seg. Som mot et slags bøkenes
Venezia vandret vi over sukkenes bro straks vi var innenfor.
Kanalene er mange og gondolierene diskret til stede. Selv om
vi måtte seile vår egen sjø et godt stykke før vi kom dit vi skulle,
tilgir vi så gjerne. Turen var en reise verdt.
Lokalet er stort og luftig og førsteinntrykket innbydende.
Tydelig skilting og gode farger. Lyrikk og skjønnlitteratur er
riktignok lengst bak i lokalet (som Rimibutikkenes melk og
fløte), men godt plassert tett ved komfortable sittegrupper. Her
er flere fine lenestoler og en selvbetjent kaffebar.
På vår vei dit hilste vi på et bredt utvalg svensk litteratur. En
ekstra godbit grunnet naboskap mellom Trøndelag og
Härjedalen? I sin tid dro jo svensker bosatt i grenseområdet
Blåsjön, til Namdalen for å kjøpe sprit, fordi polet i Östersund
var for langt unna.
Ekstra synlig
Innimellom all romslighet rager en rekke reolsøyler, godt synlige med overlys, der enkelttitler fremheves. Fiffig! I hyllene forøvrig vifter små vimpler med påskrift om å snakke til
betjeningen om det er noe vi ikke finner. Jotakk!
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Kiosklitteratur gis stor plass uten at annet fortrenges.
Solgudens krukke og dennes søstre breier seg i skjønnlitteraturens nære naboskap. Og hvorfor ikke?
Et område er særlig påaktet, nemlig «Jakt og Fiske». Vi
befinner oss jo i nærheten av svære naturområder (Børgefjell
og Namdalen). Så bøker om rådyrjakt og moderne jaktvåpen
hører med. Så også Den store Geiteboka, eller godbiten Å tenke
som hester. Og sannelig fant vi ikke Uforklarlige krefter hos dyr
(Hilt&Hansteen), hvilket førte meg til de dype stolene, der jeg
leste om en kanin i Sussex som kunne varsle eierens kommende
epileptiske anfall. Jeg kunne nok lest for tusenvis av kroner uten
å bli forstyrret i denne butikken. En fordel om du er litteraturelsker, men mulig bakdel om du er ivrig kremmer? I det
lange løp: Nei, slett ikke.
Barneavdelingen var lys og fin, avdelingen for kunstbøker
god. Og alt innen papir- og kontor var hensynsfullt plassert i
etasjen under den venezianske bro. Bon voyage!

Beliggenhet: Trondheim
Størrelse: 1000 kvadratmeter
Ansatte: 12 årsverk – 13 kvinner og fem menn
Totalomsetning 2002: Ikke oppgitt
Spesiale: Skjønnlitteratur
Poenggivning
6 for moderne lokaler
6 for oversikt og presentasjon
5 for lyrikk og synlighet
4 for skjønnlitteratur plassering
4 for barneavdeling

Sluttsum:

25 poeng

CENTRUM LIBRIS, TROMSØ
Vi fant det vi forventet i en oppdatert bokbu. Og best av alt:
Prisen er den samme som sørpå. (Slik er det ikke med blomkål
og jordbær). Sommerens siste romaner sto frem på rad. I hobbyhyllene var fristelsene rangert slik jeg husker fra barneskolens
gymtimer: De kjappeste fremst (Mat&Vin). Langhalmen bak
(Hekling & Hardangersøm). Og skuespill og dikt sto slett ikke
forvist i noen skammekrok. Tvert om var begge deler godt
merket og i ditto selskap med Shakespeare på et snertent stativ.
Landsdelens egne lyrikere var fremhevet. Plusspoeng her!

Lone Pettersen og de andre ansatte ved Centrum Libris i Tromsø kan atskillig om bøker.

CENTRUM LIBRIS, Tromsø: En kjølig sommerdag utenfor
Centrum Libris i Sjøgaten i Tromsø skuer mitt øye tre store fortrukne vinduer. Lys, tenker jeg. Lys! Men så husker jeg at det finnes en årstid der mørket skal lukkes ute. Resten av fasaden har
imidlertid en utstilling på plass: Hagebøker og Harry Potter,
samt en oppsats med Tøffe Drinker og Kama Sutra.
Ishavsfolket fornekter seg ikke.
Straks innenfor henger en ærfuglhann i stille sus mot hyllene
for dyreliv og fugleflukt. Et knippe tørrfisk dingler over et solid
assortement lokallitteratur, og hakapiken på langveggen viser at
det beskrevne livet i Arktis befinner seg der. Stemningen er slått
an; alt behøver ikke være så forbainna fancy.
Vi fikk anbefalt denne bokhandelen av stedets forfattere, noe
som tør være en kvalitetssikring i seg selv. Og ja; det storebror
Norli i hovedstaden kan by på av ryddighet og behagelig personale, matches av kollegaen i Tromsø - om enn i mindre målestokk. Gevinsten er en rask følelse av intimitet og et personale
som virker genuint interessert både i litteratur og landsdel. Det
var like før vi gikk ut døren med et mesterverk til 2800 kroner.
La Recherche – En ekspedisjon mot nord anno 1795.
Trykket i femhundre eksemplarer med kart og tegninger fra
dazumal. Angelica Forlag.
(Nei, det har intet med Ari Behn å gjøre).

Kalde karer og en krakk
Kunstbøker fulgte som et naturlig naboskap, likeså musikklitteratur og fotobøker. Inntil hekken vokste kjempehøy med
Fantasy og deretter (pust lettet) sto vi foran en syv meter lang og
syv hyller høy reol med skjønnlitteratur. Her skulle vi gjerne ha
sittet en stund, men slik luksus som en krakk måtte vike plass av
hensyn til bøkene, ble vi fortalt. Derimot dvelte vi ved et omfattende utvalg hettekledde karer fra nordisk og russisk villmark. Og tørrfisken hang rett over Fra fembøring til stortråler.Vi
fikk også sans for litteraturen om verdensrommet (The Big
Bang) plassert side om side med Bibelen, og erotikkhyllens
naboskap med barneavdelingen vitner om nordnorsk åpenhet:
Den store boken om elskov mot Emma får en bror... (Også her
kunne vi ha tenkt oss en krakk).
Eneste minus var påfallende tørr luft. En luftfukter anbefales
for hals og helse.
PS. Stor fag-og papiravdeling, og ditto for multimedia var
plassert i egen etasje.

Beliggenhet: nokså sentralt i Sjøgaten
Størrelse: 252 kvadratmeter med bøker i 1. etasje,
ytterligere to avdelinger med ca 500 kvadratmeter
Ansatte: 13 årsverk
Totalomsetning 2002: Totalt 21 millioner kroner
Spesiale: Arktisk litteratur (best i Norge), Nordnorsk
Spesiale 2: Multimedia
Poenggivning
6 for betjening/service
6 for oversikt
5 for lyrikkplassering
5 for skjønnlitteratur utvalg/plassering
3 for inneklima

Sluttsum:

18

25 poeng

NORLI, GALLERIET I BERGEN
Når så vi en slik likestilling sist? Plusspoeng utdeles. Og beveger
man seg langsomt rundt denne pilaren midt i rommet, finner vi
essays og beslektet stoff på andre siden. Her er riktignok ikke
plass til mange interesserte av gangen, men en og en bie rundt
honningstedet svermer hele tiden. Andre står litt unna og følger
med i påvente av tur. I sannhet et spennende sted.

Berit Sætren og Norli, Galleriet i Bergen scorer høyt med god barneavdeling.

NORLI, Galleriet i Bergen: Ved enden av Torgallmenningen ligger Bergens beste handlehjørne. Slik er det sagt, for her går en
strøm av mennesker inn i det syv etasjer høye forretningsbygget
Galleriet. Noen for å søke ly for vær og vind, for å strolle litt på
den innendørs striten - andre for å snuse på godsakene hos den
ene av flere Norlibutikker i vestlandsbyen.
Med en gulvflate på tohundre kvadrat kan vi sammenligne med
en romslig leilighet for borgerskapet, og de to sofaene vi finner i
lokalet leder også tanken i den retning.
Med skjøre bein og trekk av hestehår og velour skulle det ikke
undre oss om vi fant Jane Austen eller Amalie Skram sittende i
avslappet lesepositur, men siden dette er 2003 får vi nøye oss
med bøkene til nevnte damer, bare en armlengde unna. Her lukter det godt, om jeg kan si det slik. Førsteinntrykket byr på
romslighet og oversikt i tillegg til innbydende små gjemmer. Så
satses det også på design og andre typer kunst. I juli markert
med en svær blå keramikkrukke midt i lokalet , av den sorten Ali
Baba kan skjule seg selv og sine skatter i. Luftigheten forklares
ved plassering av fire øyer i knehøyde umiddelbart innenfor
hovedinngangen. I sommer er turistbøkene naturlig plassert
her. Den som går med løftet blikk vil møte en nyhetssøyle noen
velvoksne skritt inn i lokalet. Godt skiltet og med bokfront midt
i mot. Ramslie og Foss, Sæterbakken og Tove Nilsen, de mest
opplagte titlene presenteres godt og tydelig. Et effektivt kundetricks.
Plusspoeng for lyrikk
Gledelig er den strategiske plassering av lyrikk. Samme søyle
som rommer romannyheter, holder også diktene i sin favn.
Høyt og tydelig og med anmeldelsesklipp klistret ved siden av.
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Endeveggsmilen er som forventet med sin uendelighet av billigbøker. Og gratulasjonskort er diskret – om dette er mulig – plassert langs en innervegg. Butikkleders påstand om skjønnlitteratur som fremste satsningsområde står til troende. Personalet er
ungt, vennlig og kunnskapsflink.
Skal vi fremheve noe, må det være barneavdelingen. En hel
avdeling i underetasjen for seg selv. Den er – etter vår ringe oversikt – blant landets beste. Stor, fargerik, intim og romslig på
samme tid. Den store røde sofasengen lokker til leselyst.
Møblene er miniatyrsøte og bokutvalget, samt presentasjon,
tydelig og rikt. Som eneste bokhandel fant vi en egen perm med
klipp fra anmeldelser av barne- og ungdomslitteratur. Bravo!
Som ordbokfreak vil jeg også nevne denne avdelingen i
Galleri-Norlis 2. etasje. Mange glade stunder har jeg opplevd
her. Siste tilskudd er storkubben Chinese-English paperback til
litt under fire hundre kroner – halv pris i forhold til en tilsvarende i hardcover.
En kuriositet fant vi i hyllen for mat og drikke: Sigarbøkene.
(Plusspoeng under tvil)
Dessuten er alle pastabøkene lagt litt unna, det samme gjelder religion o.l. Folk som søker dette vil så likevel finne frem.
Norsk krim er sortert for seg, og tilbudsbordet bak i lokalet
har mange godbiter. Vi noterte oss gode titler fra Bokvennen
Forlag. Ekstrapoeng for synlig plassering av siste litterære tidsskrift.

Beliggenhet: Sentralt plassert ved Torgallmenningen
Størrelse: 600 kvadratmeter fordelt på tre etasjer
Ansatte: 23 årsverk
Totalomsetning 2002: Ikke oppgitt
Spesiale: Skjønnlitteratur, (barnebøker unntatt) utgjør
20 prosent av total omsetning.
Poenggivning
6 for flott barneavdeling
6 for plassering av lyrikk
6 for sitte-oaser
5 for god service
4 for trangboddhet

Sluttsum:

27 poeng

TRONSMO, OSLO
unna hyllen merket Utland - eller den med essays og kloke ord
om journalistikk.
Alt blir tydeligere her – vi går oss ikke vill – og det er en av
grunnene til at vi slapper av og tar oss tid. Her får vi øye på kolleger fra Herbjørn Sørebø til Thomas Bernhard på tilbud: Døde
småguder, ennå ikke glemt.

Mutts er Eva Stenlund Thorsens favoritt blant tegneseriene

TRONSMO, Oslo: Skiltet med «Best Lesbian Stories» er kan
hende ingen salgsmagnet, men Tronsmo verken pusher eller
kniper, et slikt utvalg føyer seg naturlig inn i det man finner her.
La det være sagt: Tronsmo tar prisen når det gjelder atmosfære
og originalitet. Denne bokhandelen er annerledes. For en som
aldri tidligere hadde hatt en tå innenfor Kristian Augustsgate 19,
var det som å komme hjem. For dem som kjenner «Shakespeare
& Co.» – denne aparte bokladen i Paris – atmosfæren hos
Tronsmo har noe av det samme. Her sier veggene velkommen
og alt som står i hyllene er dine venner.
Daglig leder Eva Stenlund Thorsen medgir at det tok tid å bli
kvitt AKP-stempelet, men nye friske ungdommer har kommet
til, de er nysgjerrige og krevende som kunder. Det liker hun.
Dessuten gjør «de gamle» fortsatt unna julehandelen her. Det
liker hun også. Som de store har også Tronsmo egen hjemmeside med handlekurv. Og nyhetsbrev legges ut hver torsdag.
Arrangementene holdes i hevd; da Ole Robert Sundes siste
ble lansert, var lokalet stappfullt, hvilket betyr omlag seksti
personer.
Salgsprinsipper? – Vi bløffer aldri dersom det er noe vi ikke
kan, sier hun. Selv om staben er interessert og skolert, hender
det ofte at kunden kommer med verdifulle opplysninger.
Kanskje ikke så rart, siden mye av utvalget i hyllene kaller på
særskilt interesse. Det være seg både det faglige og det skjønne.
Faglig og friskt
En liten runde tar tid. Med rompen såvidt innenfor tyverialarmen faller vi fort i staver foran buttonsamlingen med «Kill
your Television» strategisk plassert. Etter å ha passert en rekke
faglige fristelser, frisker barnebokhjørnet opp med klassikerne,
ispedd en oversettelse som «Voodoobaby».
Her er både hengekøye og godstol, og tidsskriftutvalget
ganske annerledes enn hos andre. Kanskje ikke helt tilfeldig
med hengekøye langs reolen for politiske godbiter, en fotlengde

Pop & Topp
Filmlitteraturen har en egen vegg; Luis Bunuels Siste Sukk og
Groucho-med-sigaren-Marx. En klassisk jukebox muntrer opp
(To for en krone) og kokebokavdelingen (en halv hyllemeter)
byr på Elvis Presleys favorittoppskrifter «Are You Hungry
Tonight». Selv paperbackutvalget synes annerledes. Italo
Calvino på engelsk, Hunter Thompson og Aldous Huxley, og
ikke minst bredden av Beat-gutta, fra Ginsberg til Bukowski.
Sistnevnte er representert med et utvalg vi ikke har sett bedre
noe sted i Norge. Til å komme i stemning av!
Og slik kan vi fortsette: Plusspoeng for utvalget i nordisk
litteratur, for godbitene i Pop-hyllen (Ready,Steady Go!), for
kjente navn i verdenslitteraturen (Murakami, Okri, Naipaul) men også ukjente. Og da glemmer jeg ikke hyllene med nye
norske: Suréns Knuseverk, Ramslies Fatso og Lunds
Compromateria.
Poetenes plass
Poesihyllen står midt i rommet og de er alle der: Lunden,Aamot,
Celan, Vold og Wardenær. Og da har jeg tilgode å nevne en
underetasje stappfull av tegneseriealbum. (Manna for fansen.
Money for Tronsen). Med meg ut dørene? Inger Christensens
Alfabet til tretti kroner og den gode følelsen av en ny venn.

Tronsmo ble etablert som politisk bokkafe i 1973.
Beliggenhet: Kristian Augustsgate, et steinkast fra
Karl Johan
Størrelse: 170 kvadratmeter fordelt på to etasjer.
Ansatte: 5 årsverk
Totalomsetning 2002: 8,3 millioner kroner
Spesiale 1: Tegneserier og den 3. verden
Spesiale 2: Fagbøker på norsk og utenlandsk
skjønnlitteratur
Poenggivning
6 for originalitet i utvalg
6 for betjening/service
5 for tegneserieavdeling
5 for presentasjon
3 for barneavdeling

Sluttsum:
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27 poeng

NORLI, OSLO
desk, stoler og bord, kort sagt en invitt til å dvele. Og vi deler
gjerne selskap med Selma Lagerlöf eller Karen Blixen på
originalspråket, eller drikker kaffe like ved poesihyllen der Ann
Jäderlund og andre frister til en titt.
Men lokalet er stort og fristelsene mange. Katedralen eier
sideskip og midtskip, vi går videre uten å tulle oss bort, forbi
utenlandsavdeling, faglitteratur og hobbies.
(En hel vegg med vinbøker må være rekord).
Barneavdelingen har friske farger, tegnekrok og faktahyller.
Rommet er større enn tilsvarende på et middels bibliotek. Alt
hos Norli er stort. Så også 2. etasje med bl.a. faglitteratur og spill
som vi overlater til andre å vurdere.

Christian Torbjørnsen har 30 år i Norligruppen bak seg

NORLI, Oslo: Norlis firmagud uglen stirrer på deg straks du er
innenfor dørene i Universitets-gaten. Midt i denne bokkatedralen står hun og vokter seg og sitt. Det er ikke lite, når
lokalet rommer bøker på et par hyllekilometer. Derfor er det
deilig å kunne meddele at vi fant lett frem, selv uten medfødt
orienteringssans. Og handlekurven ved døren var helt nødvendig. Ingen forlater denne helligdommen upåvirket.
Å detaljbeskrive en novises lang dags ferd mot matt vil føre for
langt, men det er viktig å juble over skjønnlitteraturens fremskutte plass. Allerede på dørmatten skinner skiltet med
«Skjønnlitteratur på norsk» kundene midt i mot. Hvilket innebærer både våre egne og utenlandske oversettelser. Ikke langt
unna er innbydende sitteplasser strategisk plassert, vi kan oppholde oss i et eget rom for filosofi eller glede oss over et rikholdig
utvalg på våre nabospråk. Et skilt forkynner at «Svenske pocketböcker er utrolig billige». August Strindberg er blitt en bokstøtte, like fullt er her både lunt och länt. Hele tiden en betjent
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Beliggenhet: Sentralt «off» Karl Johan
Størrelse: 2500 kvadratmeter på 2,5 etasjer.
Ansatte: 100 årsverk
Totalomsetning 2002: 170 millioner kroner,
skjønnlitteratur 14 millioner
Spesiale 1: Skole- og fagbokdelen er størst i landet
Best på: Skandinavisk litteratur samt engelsk

Poenggivning
6 for presentasjon av skjønnlitteratur
6 for god oversikt
5 for betjening/service
5 for lyrikkavdeling
3 for barneavdeling

Sluttsum:

28 poeng

Fredagsbolaget

Sagt om artikkelen:
«Dette er jo morsomt […] Århundrets artikkel […] uten tvil!»
Einar O. Risa – Redaktør i Forfatteren
«[…] kan plassere deg i midten av alt som skjer»
Tuva S. Ørheim - redaktør Nye Bøker
«Fantastisk […] de trykker dette!»
Sigbjørn Mostue – Redaktør Den norske
«Dette er rett og slett en guide!»
G. Gulliksen – Travkusk
«En […] begavet fyr, ingen tvil […]»
Steffen R.M. Sørum – Redaktør Vinduet
[...] Han fortjener en ærespris!
Aslak Sira Myhre – Daglig leder for foreningen LES!
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HVORDAN
FORFATTERNE
KOMMER!
EN GUIDE TIL NORGES LITTERATURGENERASJONER
FREDAGSBOLAGET HAR SETT GJENNOM NORGES MODERNE LITTERATURHISTORIE, OG HAR FUNNET NOK STOFF TIL Å SAMMENFATTE DEN I ENKLE, LETTFATTELIGE EPOKER – SLIK AT DU SKAL FØLE AT DU VERKEN VAR EN DEL AV DEM,
OSS, ELLER DE SOM KOMMER. MEDIA HAR SLUTTET MED Å FORENKLE KULTURNYHETENE. DET ER INGEN SOM DRIVER MED GENERALISERING LENGER, OG SAMMEN MED FORENKLING KAN EN ARTIKKEL OM «GENERASJONER INNEN
LITTERATUREN» VIRKELIG BLI UDØDELIGGJORT!1 2
HER FINNER DU SVARENE!
HVEM VAR NOE FØR KRIGEN, HVEM DIGGET HITLER OG HVORFOR BLE DET IKKE
SKREVET NOEN GODE BØKER PÅ ÅTTITALLET, OG HVORFOR BØR INGEN UNDER
TRETTI SKRIVE BØKER?
HVEM SKAPTE MONSTRENE PÅ SLUTTEN AV NITTITALLET, OG HVORFOR FIKK DE
UNGE REDAKTØRENE PANIKK I 2004 OG BEGYNTE Å UTGI PORNO?3
Generasjon «Over hauger og fjell» ( ? – 1936)
Eksempler: Hensickl Pripsen, Mikkel Per, Olaf Olaf
Blakken, Bjørn Bjørns.4
En gang i tiden kjøpte den unge nasjonen Norge selvfølelsen tilbake fra Gyldendal i Danmark. De norske forfatterne kom hjem (hurra, hurra, hurra). Norge var selvstendig (skål) og i alle tumultene som fulgte, karret n-nn-noen oss vekk fra unioner for å bygge handelsflåter og
sette barn på thailandske kvinner, eller erobre ishavet.
Forfatterne halset etter med svulstige ord og rim. Noen
hadde stort hår, mye skjegg og sinnssyke kinnskjegg
(stylet etter tidens moter etc..) Briller en sikker vinner. –
Alle hadde noen kjipe greier med far (konkurser, felles
elsker, vold med stumpe gjenstander etc...) Det finnes
knapt bilder av dem, men usannsynlig mye tekst om og
av. De har alle vært døde før noen av de andre
generasjonene begynte å røre på seg. Ingen har delt en
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bayer med noe av dem og lever til å fortelle om det. Dette
gjør denne generasjonen uberørt av kritikk, men helt
åpen for syk, syk beundring. Å påstå at noen av disse forfatterne bedrev dårlig håndverk, eller skrev rørete og
uinteressant, ville få hvem som helst til å høre ut som en
skolesliten fjortis. (- Over hauger og fjell er der oppe, ikke
sant. De er stjerner, faren du aldri hadde, den harde
hånden nasjonen så sårt trengte.) Så klare, så kloke, så
levende. Ikke mess med disse. Litterært sett; ikke så
veldig spennende.

Radiogenerasjonen (1937–1954)
Eks: Frank Samsun, Eduart Gregg.
Noen for tyskerne (de var gale), andre imot tyskerne
(totalt akterutseilte). Andre skulle bombe sivile og skrive
reisebrev om det (disse var geniale). Fellestrekk: Et over-

drevet forhold til den tekniske gjenstanden radio, gjerne
i sammenheng med det å fortelle om barndommens
rike. Mote og stil varier noe. Skal du skrive en biografi?
Forfattere i denne perioden er nærmest lik garantert
suksess. Litterært sett? Ikke noe særlig å skrive hjem om
(tross alt) samme svimlende romantiske forholdet som
de Over hauger og fjell, men noe mer opptatt av
amerikanske essays enn italienske druer. (– Du må trykke
denne, sier jeg. – Det kommer til å bli den eneste boken om
andre verdenskrig, etter krigens slutt! Jeg lover deg Ragnar
…)

Fredagsbolaget

Generasjon «Heavy duty» (1955–1978)
Eks: Jan Erik Mold, Dag Skjoldstad,
Stein Smeseth,
Generasjonen før heroin. Stygge briller, masse hår, skjegg
og alle vil se mappa si! De minst utdannete forfatterne
Norge har sett (statistisk sett), men likevel en slags intellektuell elite (forstå det de som vil). Fordelen var jo at alle
andre i landet heller ikke hadde noe særlig utdannelse (–
Sjå far! Dei treng fleire sivilingeniører, og dei lover gratis
kveldskurs!) ... Så alle som hadde lest et par linjer fransk
poesi kunne liksom sitte der med støgge hornbriller og
mene alt mulig om politikk og lokale bedrifter og hvor
bra andre land tok vare på kulturen sin, mens vi lå her
oppe i øde nord etc... Ved hjelp av hverandre, rike onkler
og tid, etablerte de seg som det gjeldende innen norsk
kultur etter andre verdenskrig. Man(n) plasserte seg selv
innen de fleste offentlige institusjoner med penger. Å!
som de er beundret av de unge. Hyppigheten av plagiering var svært høy, men ble ofte definert som: «å legge
prosjektet til norske forhold», eller «valgte å gjøre det i
sitt eget uttrykk». Eller man gjorde en «Egner».
Varierende litterære kvaliteter, noen skrev godt én gang
og aldri mer, noen hadde et par gode bøker – andre ble
bedre etter hvert og noen fikk aldri helt innpass i studiesirkelen som utga tidsskrift til sine åtti venner (sånn
historisk sett like mektige som bokklubbene i dag).Vond
tid for mange poeter, men mye underholdning (Paranoiaen holder fremdeles mange av dem i sving ... Test:
Spør en forsamling om hvem som mener de er avlyttet
fremdeles og tell antall hender i lufta. Gratulerer.
Kveldens samtale er reddet). Kjennetegn: Kommer noen
ganger ut med nye bøker, da ofte omtalt som «høstensbegivenhet». Litterære reiseguider, eller samlede verker,
enten av seg selv, eller om noen som er Over alle hauger
og fjell. Tar ofte med seg toalettpapir fra det siste utestedet de drikker på etter høstfester. Ligger ofte sammenkrøket på forlagets gulv, drita beyond 2000 sånn ca. tolv
på kvelden. Alle hater hverandre, noen dro til utlandet.
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Generasjon «ligth» (1980 -)
Eks: Per Drage, Gunnar Staalmester, Geir småfiks,
Feir Svollen.
Ikke fugl. Ikke fisk. Klemt mellom Heavy duty og Den
Populistiske generasjon, bedrev denne generasjonen
farsmord mot førstnevnte for å komme i posisjon, og på
samme tid angrep de den kommende generasjon med
bla. «Man kan ikke gå på skole for å lære å skrive», «man
må minst være tretti år for å kunne skrive en roman»,
«De unge har ikke opplevd noe som de kan skrive om» ...
og så videre. Få bånd ble etablert mellom disse forfatterne, alle var opptatt av å fremstå som «sterke individuelle
kunstnere» (yeah right...)
Light måtte se at alle de tunge prisene og stipend
havnet hos «de gamle skinnene» samtidig som de ble forbigått av unge jyplinger som plutselig skulle skrive
«generasjonsromaner» eller «skrive om familien» (Faen heller! Hva gjorde vi galt liksom???)
Veid for lett, funnet for tung. Noen hevder at optimismen innen klesmote smittet over til litteraturen. Mange
av plaggene fra denne perioden er i dag så latterlige og
stygge at de ikke dukket opp med retromoten en gang. Så
tenk posisjonen til litteraturen da ...
Misnøyen,og den manglende oppmerksomheten (se
pappa uten hender!)(– Det é bra at at Sult-prisen gjekk te
ein som ikkje hadde fått så møye oppmerksomhet i media,
takk takk.) har ført til noen små endringer (noen av dem
har til og med fått intervju i Dagbladets Magasinet, noen
har vært på teve for å ta i mot priser (gjerne for sine avdøde fedre). Snart er de eldst og kan bestemme alt! Så da
kan man vise muskler med å stenge ute unge forfattere
som skriver om Grünerløkka i klubbene sine, ha!

Den populistiske generasjon (1992 –)
Erlend Homo, Hermes Langedrag,
Troe Skrekkberg.(samt sønner og døtre av,
eller gift med, vært med i filmen til, knullet den
og den ...)
Ble født på et lite forlagskontor i Oslo på midten av nittitallet. En redaktør har en smal agenda og jakter etter «en
viss type litteratur og forfattere». Han smelter det sammen med noen triks han har plukket opp i Bergen og Bø.
Generasjonen blir født og utvikler seg helt på egen hånd.
Gi dem en mikrofon, et tevekamera eller en avisjournalist, så prater de som om de aldri har gjort noe annet enn
å være der, liksom. Ofte angrepet av overarbeidete
kulturjournalister som «Navlebeskuende» noe som
virker noe pussig: Statistisk sett har denne generasjonen
konsumert flere menneskeskjebner via realityteve og
internett i løpet av ett år, enn det de forrige generasjonene kunne føle med gjennom et helt liv.

I mangel av noe å skrive om – bortsett fra egne familietragedier (min far var slemmere enn din far!) begynner
disse forfatterne å plagiere andre.5 Noen valgte å ta
franske bestselgere og skapte på den måten «noe unikt i
norsk litteraturhistorie» andre leste amerikanske «How
to write a novel»-pocketbøker kjøpt på flyplassen på vei
hjem fra et halvt år i Asia. Ved å kombinere BI-kunnskap
om hvordan en kommer opp og frem og kynisk utnyttelse av andres suksesser, har de populistiske sprengt
allerede åpne dører (selv om forfattere med visittkort er
veldig søtt.). Med «hjelp av» Sexfiksjoner, realityeventyr,
journalistbakgrunn og bløffer om opplagstall og andre
forlagsmessige staussymboler (se! nå kommer den ut på
tyrkisk esse! – Berre jug seier eg. Jug, jug!), har den siste
delen av denne generasjonen erobret ikke bare forlagene,
mediene, men nå også bestselgerlistene! Nå forlanger de
også å kunne endre virkeligheten (antirealistisk front,
jippi liksom) i en stadig spissere konkurranse med
media. Noen kan oppleve sitt lille private 911-helvete når
små nisser fra andre land plutselig kan hyre advokater og
anklage dem for ærekrenkelser. (– Skriver jeg at han er en
feit, liten pervo, ja, så ER han en liten feit pervo, er han
ikke?). At kvinnelige, norske forfattere har reist sydover,
kommet hjem og opplevd ubehageligheter etter ni
måneder har aldri vært uvanlig før. Så hvordan dette ble
en nyhet anes ikke.
Denne generasjonen har skjønt at man også kan oppdra media, ved å sitere seg selv.
En NRK-medarbeider kalte en roman for «noe så
sjeldent som ei Corporate novel på norsk» (som hun så
klokt har plukket opp). Jeg er ikke særlig imponert, og jeg
ser for meg den samme journalisten med sperm nedover
haken. – Har jeg vært flink pike nå? Nå er det ikke bare
Light-, men også Heavyduty-generasjoen som føler seg
truet. Bokklubbene vil ikke overleve. De neste årene vil
alt gå til helvete likevel takket være Bonnier i Sveriges
elegante jokking av Cappelen.

Generasjon Lake Placid (2000 – )
eks: wb@wb.no, PP@PPhotnet.com
Født etter OL i Lake Placid på 80-tallet. Som redaktør i
2004 tenker man: «Jeg kunne aldri ha pult noen født på
80-tallet!» Og det stemmer6. Redaktørene sliter også med
å gi ut bøker av dem. Hvor ung skal man liksom få lov å
være? Tør jeg kalle dette noe annet enn en «ungdomsbok»? Burde sønnen til Faldbakken være konsulent?
Lake Placid-generasjonen (fra nå omtalt som GLP)
ble først omtalt på Lillehammer i 2001 av undertegnede
og så brukt av NRK-reporteren Knut Hoem under
kveldens følgende intervjurunder. Om vi skal tro avisene
har GLP allerede opplevd gruppesex som 13-åringer,
backpacket seg ut av femten land, dopet seg på alt som er
å få tak på i Berlevåg, bedrevet organisert gjengkriminalitet og ser på mobilen som en naturlig forlengelse av seg
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selv. Sannsynligvis er det denne generasjonen som har
mest å skrive om. Hvis ikke Den populistiske
generasjonen skjenker dem på en forlagsfest og stikker av
med alle historiene deres først. Fellestrekk: Total mangel
på en rød tråd. Kan gjøre flere ting på en gang (SMS,
MMS, XP, DVD og GHV og KTMK) Dette har ført til et
usedvanlig lavt konsentrasjonsnivå og fragmentert livsførsel. Redaktører på norske forlag skjønner ikke en dritt
av hva de holder på med, men så lenge det selger så…
Dette er enn ny generasjon som vil få alle før dem til å
virke som de er Over alle hauger og uaktuelle for Heavy
duties.

[Lake Placid:] Stedet for de Olympiske
vinterleker i 1980.
Generasjon Lake Placid: Opprinnelig et musikkbegrep på kvinnelige groupies født etter 1980.
Stammer fra denne tallgrensens umulighet for
musikere født i slutten av 60-tallet. Først brukt av
en som spiller gitar og danser på bordet (Er alle
jenter inne?). Begrepet ble remasteret for litterære grep i 2001 og offisielt gitt Knut Hoem som en
gave fra Vinduet av redaktøren Steffen R.M.
Sørum. Senere blitt benyttet som begrep for «de
som kommer» og/eller forlagenes skepsis til de
stadig yngre debutantene.

Noter
1 Noe som denne forfatteren har sørget for ved å sende ut ca. 3000
fri-eksemplarer av «Forfatteren» (med markering rundt denne
artikkelen) til alle som har et navn, liksom.
2 Et annet smart trekk var å varsle Dagbladet om at jeg hadde skrevet denne artikkelen for «Forfatteren», og derfor få en tosiders
artikkel med overskriften «Redaktør slakter norsk litteratur fra år
1000 – 2025!». At Einar O. Risa gikk ut i Dagens Næringsliv ca. 6
måneder før artikkelen var ferdig og beskrev den som
århundrets artikkel, skadet ikke akkurat saken min heller.
3 Denne artikkelen krever å være undergrunns, og derfor helt
forjævlig avantgarde! ikke sant!
4 Alle likhetstrekk med «ordentlige» forfatternavn er vill gjetning hos
leseren. Undertegnede ville aldri i livet skrevet om forfattere på en
slik måte at «noen skulle ha kjent seg igjen», eller«følt et behov
for å lese artikkelen på jakt etter kjente». Alle scener om kunstnernes hus som du finner i denne artikkelen har ingenting med
kunstnernes hus å gjøre, eller dem som går der – really!
5 Mange av dem var vant med å kopiere musikk og dataspill
(Piratvirksomhet) uten å betale for seg. Dette var så latterlig
enkelt at det ble en livsstil. Dine ord er mine ord.
6 Stemmer og stemmer ... Det er tross alt ikke bare i revybransjen at
overgrep kalles karrierehopp

DJUPT INNE I SOMMAREN
AV EVA JENSEN

jupt inne i sommaren, i ein gammal hage, har ein
slått opp sitt telt. Der står det, lite og unnselig;
omgitt av frodige tre, ripsbusker og blomster.
Ein ordnar sine nødvendige ting for å slå leir, og kryp til
sist inn og legg seg ned og gjev seg over, på det viset ein
gjer når ein ligg i telt.
Det er ein underleg tilstand. Ein ligg utstrekt på jorda,
med berre ein tynn duk mellom seg og bakken. Ein ser
ingenting, fordi telt ikkje har vindu. Tilværet er oransje,
som om ein budde i kappa på ein buddhistmunk.
Og verda rører ustanseleg på seg, den tynne teltduken
blafrar for kvar minste rørsle i lufta der ute (ute i verda
som ein ikkje ser), men kvart ørlite kryp som vandrar
over duken ser ein avtrykket av. Lydane av fuglane, av eit
lam som breker etter mor si oppe i skogen. Mora svarar,
litt håst. Skritt i graset utanfor, dyr eller folk?
Å gli roleg gjennom døgnet, ein observerande eksistens mellom dei andre, liggande på bakken: Natta med
kontrasten mellom stilla og lydane når dei kjem – kva
slags dyr var det som skreik? Ved soloppgang, fuglane
som priser dagens komme med intensitet og mangfald.
«Det slo henne at ingen andre dyr hadde fuglenes
dramatiske evne til å understreke og fullstendiggjøre et forløp (…)» – kven var det no som skreiv dette?
Tankane glid – jo, det var Tove Jansson. Det vesle teltet
som «ei kinesisk lykt» – Jansson også det. Ein ligg inne i si
kinesiske lykt og tenker på Snusmumrikken. Teltet er
Snusmumrikkens livsform, iallfall når han er i
Mummidalen. Han kjem med sitt telt, han slår det opp,
han sit der med sitt bål og si pipe og er seg sjølv (på same
tid som bustaden hans altså har dette preget av utsatthet,
noko midlertidig og flyktig).
Når Filifjonka eller ein hemul deisar inn, i eitt eller
anna stadium av eksistensiell forvirring, har forfattaren
lykkast så vel i å etablere teltet som Snusmumrikkens
stad, at det kjennest som eit overgrep at desse figurane
pressar seg inn hos han. Men hiv han dei ut? Å nei, det er
ikkje hans stil. Han lar ting gå sin gang, inntil folk sjølv
innser at der kan dei ikkje bli. Som den gode buddhist
han er.

D

Sommarmorgonen i tynne telt startar klokka fem-halvseks, der ein halvt i ørska av varmen riv opp glidelåsen på
teltet (denne skarpe og samansette lyden frå teltglidelås
slår innover i ein, mot utallige barndommens somrar),
og får såleis opna opp til verda utanfor.
Der ligg verda! Ein har ikkje sett ho sidan i går, berre
hørt ho. Frisk og fin og grøn. Ein surrar rundt i graset i si
t-skjorte. To kattar har lagt seg under kvart sitt tre. Dei
observerer leiren og kva som går føre seg der, som små
godmodige løver ligg dei under viftande lauv.
Ein kokar fredeleg sin morgonkaffi ute på primus, ein
legg seg i teltopninga og studerer verda på bakkenivå.
Kva var det no som stod om teltet i Janssons
Sommarboken? Det var noko med ein far som sette opp
eit telt eit stykke frå hytta, og eit barn, Sophia, som skulle
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ligge der ei natt aleine. Det var den store prøven. På om
ho var moden nok til å greie det. Og Sophia skrid tappert
til verket. Men blir gripen av ei begynnande redsle.
«Ingen gikk gjennom gjelet, og likevel raslet det i grusen
som av skritt. Det beskyttende teltet hadde sluppet inn natten, like nær henne som om hun hadde sovet på bakken.
(…)
Å gode Gud, sa Sophia, ikke la meg bli redd, og straks
begynte hun å tenke på hvordan det ville være å bli redd. Å
gode Gud, la dem ikke forakte meg hvis jeg lar meg selv bli
redd. Hun lyttet for første gang i sitt liv.»
Sophia oppsøker den andre sentrale figuren i boka,
den gamle (farmora), og fører ein nattleg samtale, et litt,
og går deretter, etter å ha gjennomlevd krisa, tilbake til
teltet og søv vidare. Men blei redsla omtalt i samtalen?
Nei.
Denne Sommarboken har ei veldig klårhet, tenker ein
vidare i teltet sitt. Men ein må lese under den av og til slitsame idyllen. Kva slags klårhet er det eigentleg snakk om?
spør ein seg. Og ein svarar eineveldig, der ein jo ligg
aleine i sin ringe bustad: Det er for det første dialogens
klårhet. Det er vidare ei nedskrella tematisk klårhet, der
dei spørsmåla barnet stiller, kjem ifrå ein stad av livsnødvendig mental orientering. Det gjeld bokstaveleg tala
livet.
Og klårheta kjem også av den vaksnes avklarte posisjon i forhold til både barnet og spørsmåla. Der er ein
klår mangel på sentimentalitet i handsaminga av liv og
død. Der dreg ei uforferda openhet tvers gjennom boka.
Barnet Sophia og den gamle er på plass, og dei vik ikkje.
«Kan du lage drager? spurte Sophia, men farmoren sa at
det kunne hun ikke. Som dagene gikk, ble de fremmede for
hverandre i en skyhet som nesten var fiendtlig. – Er det sant
at du er født i forrige århundre? skrek Sophia gjennom
vinduet, temmelig nesevist.»
«En kveld skrev Sophia et brev ganske alene og skjøv det
inn under døren. Der stod det: Jeg hater deg. Varme hilsner
Sophia.»
Ein smiler for seg sjølv. Ein fin idé, å kalle ei bok om død
og avskjed for Sommarboken; ein aldri så liten hemmeleg
jubel. Ein tenker på ordet «tyngd».
Det prikkar lett på teltduken. Brått har det skya til,
medan ein låg her og tenkte på bøker. Ein ørliten kulde
legg seg over det våte graset. Ein let att glidelåsen og
søkjer ly.
Det aukar på, tett i tett tar dropane til å falle, og til sist
drønnar det ned, siler og renn, heile verda er rennande
vatn. Og ein ligg der medan timane går, i si gule verd, og
kjenner at ein flyt av stad.
August 2003
* Sitata er henta frå Gunnel Malmstrøms omsetjing av Tove Jansson:
Sommerboken. 1972.

Den
vanskelige
femteboka: III
Av Arne Svingen

– Hei, det er jeg som kommer fra Dagbladet.
Bjørnstjerne stakk hånda inn i hennes, men sa ikke
hva han het. Såpass visste hun. Han sank tilbake så
stolskinnet knirket. Hun sukket og sa noe om at fotografen kom snart,og han kom til å ha det travelt,så de
måtte sikkert ta bildene med en gang. Bjørnstjerne
hadde allerede vært innom toalettet, vætet kammen
og gredd skillen en siste gang. Enda lenger tid hadde
han brukt på å velge skjorte hjemme, selv om kolleksjonen bare besto av tre kandidater. Den lilla ble vel
prangende, dessuten hadde moren vasket den på
seksti grader, slik at den falmet i sømmene. Blå olaskjorte viste ham fra en mer folkelig side, mens den
svarte gjorde ham mystisk,samtidig mindre synlig på
fargebilder.Han prøvde alle, og det virket som om bilringen svulmet mindre bak mørke tekstiler, så han ble
svart og mystisk.
-– Jeg har ikke fått tid til å lese hele boka. Men jeg
har lest,ja,skummet,litt i starten,og lest bakpå. Det er
så travelt nå for tiden, det kommer så mange bøker,
og jeg fikk denne i fanget i går, sa journalisten og dro
fram en blokk fra håndveska.
Han burde kommentert at det ikke gjorde noe,men
sa fortsatt ingenting, var bare mørk og mystisk.
Bibliotekbar-kelneren kom bort og spurte hva de
skulle ha. Journalisten hadde ikke spist lunsj. Var det
han eller Dagbladet som skulle betale gildet? Eller
kanskje forlaget, men det hadde han glemt å spørre
om. Forsiktig lirket han hånda ned i bukselomma for å
kjenne hva som lå der.Det var en seddel og noen mynter. – En kaffe, bestilte han. Tenk om det bare var
en hundrelapp. Journalisten sa noe
om at hun syntes
boka virket veldig spennende, og hadde
store planer om
å lese resten.
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Bjørnstjerne nikket og tenkte at han burde tatt olaskjorta i stedet, han ble ikke mystisk i svart, han gikk
bare i ett med stolen. I starten skulle hun ha tallene:
Alder, debutår, antall bøker. Han så hvordan hun
noterte et sekstall på antall bøker, og påpekte at han
sa fem, mens hun insisterte på at hun hadde skrevet
fem, det var bare ikke så lett å lese opp ned, og så var
allerede stemningen dårlig.
- Men dette omslaget, begynte hun. Bjørnstjerne
kvakk til.Akkurat da kom kelneren med Farris og kaffe.
Ville hun snakke om omslaget? Det som hadde fått
moren til å sette napoleonskake i halsen, da han tok
henne med på konditori for å vise henne sin nye bok.
Hun tapte aldri ansikt i offentlighet, så kanskje han
kunne hindre testamenteforandringer og utkastelse
om hun fikk tid til å bearbeide inntrykket på Samson.
Men han hadde glemt at hun alltid hadde vært skjør i
svelget etter at et fiskebein la seg på tvers i 1969, og til
slutt måtte han gripe rundt henne bakfra og ta en
heimlich med nabolagets eldrebølge som sjokkerte
vitner. Etterpå lovte hun å aldri sette sine bein på konditoriet igjen. Og hun skulle i hvert fall ikke lese romanen. De snakket ikke mer om Rosa silkekrepp etter det,
og han nevnte ikke et ord om at selveste Dagbladet
ville gjøre et intervju med ham i anledning utgivelsen.
– Jo, vi gjør en sak om bokomslag, skjønner du, og
ditt må jo sies å være … skal vi si, det friskeste i bokhøsten.
– Det friskeste?
– Vel, jeg vil gjerne vite hvorfor har en såpass tung
bok fått et, ja, vi kan vel kalle det et sjokkomslag fra
smusslitteraturens verden?
– Smusslitteratur?
– Ja, jeg sier jo ikke at innholdet er smusslitteratur.
Men en verktøykasse på glorete bakgrunn, det er vel
ikke et omslag som de fleste lesende kvinner vil bli sett
med på stranda eller toget eller …?
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Smart dings

De av oss som har vært med en stund kan huske disketter.
Flate og firkantete saker man kunne lagre data på for å frakte
dem fra en maskin til en annen. De av oss som har benyttet
slike husker sikkert også frustrasjonene diskettene forårsaket når de plutselig sviktet, enten problemet var at den
ikke kunne leses mer eller at det ikke var mer plass på den.
Mange har også stolt på disketter som lagringsmedier for
sikkerhetskopier, ikke få med trist resultat: Hele verket forsvant for oss.
En ny dings er på markedet. En minnebrikke som ganske
enkelt plugges inn i USB-porten på maskina. USB-minne er
på 64 til 256 MB, alt etter hva man behøver og vil betale, og
koster fra 300 til 1000 kroner, sånn omtrent. Man stapper
den inn i USB-porten og bruker den som om det var en harddisk.
Når man har lagret det man vil på brikken kan den puttes
i lomma og tas med til neste maskin man vil arbeide på.Eller
oppbevares som sikkerhetskopi av viktige filer. Et USBminne på 256 MB tilsvarer bortimot 200 disketter, og minst
like mange romaner, og har ytre mål på omtrent 10 x 3 cm.
Omtrent som en markørpenn. På nyere PCer virker USBminnet bare man plugger det inn, på litt eldre maskiner må
man installere en driver fra den medfølgende Cden. Mange
nye maskiner har USB-port på forsiden av kabinettet, slik at
man ikke behøver å streve på baksiden. Har du ikke en slik
port på forsiden, kan du ha en skjøteledning liggende innplugget til neste bruk. Og finnes det ikke noen USB-port på
redskapen din er det kanskje på tide å tenke på å kjøpe nytt?
Legger man i noen hundrelapper til kan dingsen også
brukes til å spille musikkfiler i MP3 format. Om man ønsker
det.

PC-TERAPEUTEN | BJØRN INGVALDSEN

Bjørnstjerne tok to store kaffeslurker. Det dempet
ikke akkurat svetten som tøt ut av huden hans.
– Men jeg vil jo helst snakke om innholdet i boka,forsøkte han.
– Som sagt så skal vi gjøre en sak på omslag. Og jeg
har jo ikke fått lest boka.
Han kunne ikke bare gå. Da ville Dagbladet aldri
ringe ham igjen. Og svaret måtte være godt og poengtert, slik at det ikke ble en sak om høstens friskeste
omslag, og at de heller skiftet fokus tilbake på boka,
eller kanskje han som person, forfatteren som hadde
skrevet en håndfull relativt kritikerroste bøker og endelig nådde karrieretinden.
– Nei, altså, meningen er, når man tar innholdet i
betraktning, at tanken, og jeg sier ikke at dette er den
eneste måten å tolke det på,men en reflektert kvalitetsvurdering, og jeg synes leseren har rett til sine oppfatninger, men skal jeg være helt ærlig, og nå tenker jeg
ikke bare på tittelen og hovedpersonen og refleksjonene hans på t-banen, men alt i alt, og da er det viktig at
man har lest hele boka, og jeg sier ikke at man må, for
omslaget skal kunne stå på egne bein, bare ikke helt
støtt, men det står jo i kontrast og samtidig understreker.
Han dro inn luft. Drakk mer kaffe.
–Ja … Hva om jeg stiller spørsmålet på denne måten:
Står du inne for omslaget?
Bjørnstjerne belmet de siste kaffedråpene.
– Ja,det er klart jeg gjør det, sa han og så tankefullt ut
i luften.– Men jeg kunne jo ønske at det ikke var på min
bok.

0101
0110
0110
0110
0110
0110
010

FORFATTERE UTEN «SKAP»?
– FORFATTERNES VILKÅR I SERIEKONSEPTETS TIDSALDER
AV ANNE-BERIT ASPÅS

Det nye seriekonseptet.
De seneste årene har seriene gjort sitt inntog for fullt i
barne- og ungdomslitteraturen. Det er ikke bare snakk
om fortsettelsesserier, eller serier om samme hovedperson. Her finnes også serier hvor layout og appell til
mulig målgruppe er det eneste som binder bøkene sammen. I bokhandelen står rader av nesten like bøker, og
hyllene er merket med serienavn: én hyllemeter
Animorphs, to meter Leseløve osv.
Våren 2002 fikk jeg et prosjektstipend fra NBU som
gjorde det mulig for meg å se nærmere på fenomenet
serieutgivelser. Jeg intervjuet forlagsredaktører, barnebokansvarlige i bokhandler og bibliotekarene i Asker og
Bærum, både på folke- og skolebibliotek. Resultatet er
munnet ut i en rapport, «Det nye seriekonseptet», tilgjengelig hos NBU. Rapporten fokuserer på hvordan
seriene fungerer overfor leserne. Her vil jeg fokusere på
forfatternes situasjon.
Nesten halvparten av mine bøker tilhører et seriekonsept. Jeg er derfor ikke nøytral når jeg uttaler meg.
Likevel skal jeg prøve å se saken fra flere sider, og vil peke
på at det kan finnes løsninger som ivaretar både
markedet og forfatternes interesser.
Jeg skiller mellom to hovedtyper serier. Naturlige
serier er som regel skrevet av samme forfatter, har samme
hovedperson og/eller samme tema. Disse er uproblematiske i denne sammenheng. Den andre hovedtypen er
forlagsserier, satt sammen av et forlag, med visse kjennetegn i layout og målgruppe, men uten indre sammenheng mellom titlene. Bøkene har ulike forfattere og ulike
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tema, og i den senere tid er skjønnlitteratur og fakta,
backlist og nyskrevne manus blandet i samme serie.
Det bidrar muligens til en del forvirring at det også
finnes naturlige serier innenfor forlagsseriene, serier i
serien, som for eksempel bøkene om Otto Monster
(Leseløvene), men logo og layout følger forlagsserien.
Denne er det ordnende prinsipp.
Jeg har valgt å kalle dette det nye seriekonseptet. Også
tidligere har det vært utgivelser av forlagsserier – dette er
ikke noe nytt – men av en eller annen grunn virker det
nye konseptet mer påtrengende. Like før tusenårsskiftet
ble en rekke nye serier lansert. Gyldendal startet opp med
fire nye, Damm tre, i tillegg til Leseløvene. «Løvene» på
sin side eksploderte nærmest, og bitene het Fotballøver,
Håndballøver, Faktaløver, Biografiløver, Eventyrløver,
Kunstløver, Klassikerløver og Min Første Leseløve.
Mengden bøker utgitt i serie økte, noe som selvsagt fikk
innvirkning på andelen bøker utgitt i serie. Dette kan
man raskt bekrefte ved å telle titler i katalogen «Årets
bøker». Bare sett i gang!
Det er mange gode hensikter bak forlagsseriene. Boka
har fått hard konkurranse fra dataspill o.a., så nye virkemidler må tas i bruk. Det visuelle er blitt av enda større
betydning. At dette har nedfelt seg i bøkenes «innpakning», ser man konkret i hyllene i bokhandelen. I mange
bokhandler er bøkene oppstilt etter serie, og forfatterskap spiller ingen rolle, med mindre man heter Roald
Dahl. Hvilken konsekvens har dette for forfatterne? Hva
gjør seriene med våre forfatterskap?

Forfatterskap som enhet
For oss er det en selvfølge å tenke på bøkene våre som en
sammenhengende rekke utgivelser, med forfatterskapet
som overordnet enhet.Vi liker å tenke på lesere som leter
seg fram til navnet vårt i hyllene. En del av oss morer oss
med å legge inn små, skjulte budskap i teksten, henvisninger til andre bøker vi har skrevet, en hovedperson
som dukker opp som biperson i en annen bok, eller det
kan være en idé som går som en rød tråd gjennom hele
forfatterskapet.
Serieforlagene har andre prioriteringer. Forfatternes
produkter kan bli puttet inn i ulike serier, alt etter hva
som passer for serien. Her er seriens navn det overordnede, ikke forfatterens, pluss en felles layout som forfatterne ikke har vært med på å utforme. Mange forfattere
føler at de får et konsept trædd ned over hodet. Plutselig
er vi blitt en Bokorm eller en Leseløve, og alt annet virker
uvesentlig for markedet. Sammenhengen med våre tidligere bøker er borte, og hva slags skjebne som venter
kommende bøker, vet ingen. Vi føler en tiltagende
pulverisering av forfatterskapet.
Dessverre er vi med på dette selv, ingen tvinger oss inn
i en forlagsserie. Meningene er også delte i forfattermiljøet. Spørsmålet er hvor reelle valg vi har. For det er
bare å innrømme det: De fleste av oss har ukjente navn.
Stadig møter vi folk som ikke har hørt om bøkene våre.
Ganske bittert, i grunnen, men sånn er det. I denne situasjonen gjør vi mye for å bli mer lagt merke til. Vi sniker
oss inn i bokhandler og fronter bøkene våre, vi leser høyt
fra dem uten vederlag, ofte uten mer enn et par-tre tilhørere, vi deler ut gratiseksemplarer. Og vi finner oss i mer
enn vi kanskje burde.
Da jeg intervjuet forlagsredaktørene, ville jeg vite hva
som var deres begrunnelse for å utgi, eventuelt ikke utgi,
forlagsserier. Gyldendal og Damm er helt klart de store
serieforlagene, med flere forlagsserier hver. De mindre
forlagene har bare én eller ingen serie. Begrunnelsen for
serier er at det er enklere for leserne å finne fram i tilbudet. Bokhandlerne hevder at serier er lettere å selge, og
skolene ønsker særlig flere lettlestbøker. Overfor forfatterne er begrunnelsen at mindre kjente forfattere skal få
drahjelp av serien, og dermed selge bedre. Det hevdes at
serieutgivelser har økt salget.
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Men ikke alle forlag vil gi ut forlagsserier med nyskrevne manus. På Cappelen og Aschehoug svarer de at
det er viktigere å utvikle de enkelte forfatterskap.
Aschehoug gir ut backlist-serien GoBok. Dette forlaget
har lansert en idé som forfattere setter pris på: Hvert forfatterskap er framhevet ved at alle har fått sin egen farge
på omslaget. Men jeg må poengtere at det her dreier seg
om mer kjente forfattere, og bøker som har solgt bra i
første runde – utenom serie.
Også på små forlag er meningene delte. Noen svarer at
de ville ha utgitt serier hvis de hadde hatt flere utgivelser
totalt, mens andre avviser seriepresset blankt.
Forlagene oppgir alder som hovedkriterium for inndeling i serier. Damm deler inn etter tema i tillegg, mens
Gyldendal deler 10:12-serien i kategorier som spenning,
humor og lignende. De forlag som gir ut serier, svarer at
det er opp til forfatteren selv å delta i en serie eller ei, de
forlanger det ikke. Bare hos Gyldendal skiller svaret seg
ut fra dette. Der tar man hensyn til forfatterens ønske
hvis manuset er så godt at det vil bli utgitt uansett. Ellers
er det «take it or leave it»-prinsippet som gjelder. Vil ikke
forfatteren ha manuset sitt i serie, får vedkommende
finne seg et annet forlag!
Men forfattere løper sjelden rundt fra forlag til forlag.
Vi vet at et skifte som regel betyr å begynne på nytt. Vi
blir nødt til å forlate den redaktøren vi har jobbet sammen med i mange år og bygge opp tilliten til en ny, noe
som kan ta nye, lange år. Og det er ikke alle av oss som
våger å stille spørsmålet: Er mine manus blant dem som
er gode nok til å bli utgitt uansett? Vi er altfor redde for at
svaret blir nei.
Tekstinterne og teksteksterne kriterier
Fra skoler og bibliotek kommer ønsket om flere lettlestbøker. Opprinnelig var det pedagoger som skrev lettlest,
så at forfattere har fått denne oppgaven, burde være en
forbedring. Forlagene kommer med tekstinterne krav
om lengde på manus, enklere innhold og kortere og
greiere ord. Dette er litt av en utfordring for de av oss som
har gått inn på en samarbeidsavtale om dette. Men det er
nettopp poenget – forfattere som skriver for lettlest-seriene har ofte et mer positivt forhold til serier. Grunnen
kan være at klare linjer er trukket opp på forhånd.

Et forlags seriepolitikk har hovedsakelig lite med teksten å gjøre. Teksteksterne kriterier som layout, markedsføring og tilpasning til potensiell lesergruppe er
bestemt av forlaget. Det blir lagt stadig sterkere vekt på at
bøkene skal passe for en viss aldersgruppe. Alder er som
nevnt hovedkriterium for inndeling i serie. En ny tendens er at alderen kryper lenger nedover. Ungdomsbokklubben har lagt om sin politikk fra 2002 og satser nå
på «elvisene». Bøker som er skrevet for ungdom, kan
muligens tilpasses lesere på et lavere alderstrinn? Det
enkleste er selvsagt når dette skjer på manusstadiet, før
boka er ferdig. Hvis elementer som sex, rusmisbruk og
grov vold ikke er for dominerende, kan man luke dem
vekk. En del forfattere går med på dette, fordi det viktigste jo er med fremdeles. Og språket får jo være i fred, eller
hva?
Når et manus skal tilpasses et lavere alderstrinn enn
forfatteren hadde tenkt, må naturlig nok språket endres.
Flere ord må forklares, flere sammenhenger gjøres tydeligere, fordi leserne befinner seg på et lavere abstraksjonsnivå. Dessuten må ofte lengden skjæres ned. Dette
trenger ikke å gjøre boka dårligere, tenker vi, og går med
på det. Da får det ikke hjelpe at boka blir temmelig
annerledes enn vi først hadde tenkt.
Her kan jeg bare bygge på egne erfaringer og uformelle samtaler med andre forfattere. Det finnes ingen forskning på at denne tilpasningen skjer. Enda vanskeligere å
dokumentere, er den selvsensuren som finner sted. Vi vil
heller endre historien selv enn at andre skal gjøre det, og
tar dermed sjansen på å levere et mer «blodfattig»
manus. Her kan jeg med full sikkerhet bare snakke for
meg selv. Når jeg setter meg foran PC-en for å begynne
på et nytt manus, tenker jeg på seriekonseptet det kommer til å havne i. Jeg forsøker å tilpasse språket, lengden
og ordbruken til dette. Og innholdet. Det har jeg gjort
helt bevisst de tre siste årene. Jeg har fått antatt et manus
hvert år, så jeg har lykkes i så måte. Men det er ikke lenger så morsomt å skrive. Jeg har også en følelse av at
bøkene mine er blitt dårligere. Litt kjedeligere, kanskje.
Og ikke selger de bedre, heller.
Hva gjør vi nå?
Kanskje tiden krever en ny type forfatter. En som ikke er
så nøye på forfatterskapet sitt, en som kan produsere de
varene samfunnet spør etter?
Utlånsstatistikker fra Asker- og Bærumsbibliotekene
viser at det er de naturlige seriene som lånes ut mest.
Leseløvene er den eneste forlagsserien som når opp mot
disse, men her dreier det seg om serier i serien, med
andre ord bøker skrevet av samme forfatter. Like oppunder de naturlige seriene kommer bøker som tilhører
kjente forfatterskap. Roald Dahl er den mest populære
forfatteren i begge kommunene, og leserne spør da etter
hans bøker generelt. Dette viser at forfatterskap spiller en
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viss rolle for leseren, det er ikke uvesentlig. Det er mulig
at vi er en slags vareleverandører, men vi leverer i det
minste merkevarer!
Man kan ikke skru tiden tilbake og begynne på nytt,
men man kan hjelpe utviklingen på rett spor. Jeg vil gjerne komme med noen konkrete forslag som tar hensyn til
både forfatterne og markedet:
1. Ideen med egne farger for hver forfatter i en serie er
god. Men en del av oss gir ut bøker innen ulike serier.
Jeg foreslår derfor å utvide denne ideen til å la hver
forfatter ha sitt eget merke eller logo, som følger alle
bøkene våre, på tvers av både serier og – forlag.
2. Aldersangivelser kan også være en belastning for
leseren, som får antydet at hun/han er for gammel
eller for ung til den boka vedkommende har lyst til å
lese. Disse bør derfor sløyfes. Man kan i stedet foreta
en inndeling etter grad av lesbarhet.
3. Utgivelse på kategori er en interessant mulighet.
Leserne forventer at bøkene i en serie til en viss grad
likner hverandre, også i innhold eller tema. Men
kategoriene må være klare og ikke blandet innen
samme serie.
4. Manus må ikke presses inn i serie. Forfatteren må fra
starten av være innstilt på å arbeide etter en serieformel, og det må settes opp klare, tekstinterne krav.
5. Ikke alle forfattere ønsker å gi ut bok i serie. De store
forlagene bør i mye større grad våge å ta sjansen på å
utgi bøker utenom. Hvis de tjener så godt på seriene
som de hevder, kan jo en del av overskuddet brukes til
å dekke eventuelle underskudd ved enkeltutgivelser.
Forlagene hevder at bokhandlere og bibliotekarer ønsker
flere serieutgivelser. Men mange av dem jeg intervjuet,
synes at det er blitt for mange serier, så mange at det nå er
vanskelig å få en oversikt. Et argument vi forfattere har
fått høre, er at en serie vil gi drahjelp til boka vår, så den
ikke drukner i jungelen av enkelttitler. Dessverre er det
nå så mange serier at det er de som utgjør jungelen, og det
kan like gjerne være de som er utenfor serie som blir lagt
merke til.
Så la oss stoppe opp og tenke oss om! Hvilken vei
ønsker vi å gå ut av dette kaoset?

ALLE SITAT ER TATT UT AV SIN
SAMANHENG
AV JAN ASKELUND

er er så mange suter. Men her er endå meir
syting. Med spastiske mellomrom får vi høyra
kor elendige bokmeldingane, bokomtalane, kritikkane er i pressa. Og dei som skriv kritikken, er visst
ikkje stort betre enn meldingane dei skriv, ukyndige og
umoralsk upålitande som dei er. Når éin først set klageprosessen i gang, følgjer fleire på, og etter ei stund går
bølgjene kvite, heilt til dei flatar ut. Til neste gong. Det
verkar nesten naturstyrt, der kvar sjuande dønninga er
den største. Dei som syt og klagar mest, er forfattarane,
sekunderte av forlagsfolk.
Nå har eg ennå til gode å sjå og høyra nokon forfattar
klaga på rosande omtale, eller på kritikarskrytet og
godorda forlagsfolka har skamklypt og krysslimt ut av
alle meldingane til dei forkjetra kritikarane og så betalt
fleire aviser for å trykka i salsannonsar for boka hans og
hennar. Forlagsannonsane siterer gjerne bokomtalen
slik at kritikaren ikkje kjenner seg igjen: Mens all teori og
refleksjon, avveging og grunngitt vurdering har blitt
borte, har ris blitt til ros. Og mens annonseorganet får
betaling for å trykka nokre ord av ei melding, får kritikaren som har skrive dei, ingenting. Han sit igjen som
klakøren eller tullebukken kvar gong han siterest. Truleg
heilt lovleg, men med nokre ord som var bestilte av,
skrivne for og betalte av ei avis og lesarane der, ikkje på
oppdrag av forfattaren og salsavdelinga i eit forlag.
Forlaget bare stel dei og bruker dei skamlaust som det vil.
Det er ikkje usannsynleg at både kritikarane og oppdragsgivarane deira i avisene har reflektert meir over det
dei gjer enn ryggmarksrefleksar frå mange såra og forbanna forfattarar skal få ein til å tru. Britiske Sunday
Times, med verdsrenommé og eit kvalifisert skrivar- og
lesarpotensial hinsidig noko vi kjenner, såg seg for eit
drygt tiår sidan lei på kritikken av kritikken deira. Dei
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ville på førehand unngå skuldingar om nepotisme og
mangt anna leitt ved å kreva sjølvmelding av mulege
meldarar med svar på desse fem spørsmåla før meldaren
fekk ei bok i handa:
Kjenner du forfattaren personleg (dvs er de venner
eller fiendar)? Har du meldt denne forfattaren før (dvs
har du utvikla ein antipati eller overdriven godhug for
han eller henne)? Har du nokon gong sjølv fått ditt eige
arbeid meldt av forfattaren (dvs har du grunn for å bera
nag eller skulda forfattaren ei motteneste)? Har du sjølv
gitt ut ei bok om same emnet i løpet av det siste året (dvs
er du ein ekspert eller konkurrent)? Har du gitt ut bok på
same forlaget som forfattaren (dvs vil vurderinga di bli
påverka av forlagslojalitet)?
Mens ein norsk forfattar truleg vil merka seg at engelskmennene ikkje kom på at det skulle vera noko gale
med forfattarar som bokmeldarar, vil han truleg umiddelbart også både synast og meina at dette var greie
utvals- og utlukingskriterium. Det lå sikkert ikkje lite
arbeid bak dei, og dei blei då også offentleggjorte på avisa
sine boksider. Dei var elles så fine og flotte og upartiske
og strenge at det må meldast at det raskt synte seg umuleg å finna nok folk til å skriva kritikk og som ikkje var
ugilde. Og sidan avisa ikkje ville slutta med bokmeldingar, blei reglane oppgitte.
Til gjengjeld kan det sjå ut som om avisa klarer å finna
fram til gilde menn og kvinner som skriv, melder og kritiserer litteratur. Til og med folk med integritet. Folk som
skal meddela seg om ein tekst og kanskje ikkje har noko
sideærend utover det. Dei finst kanskje mellom oss også,
sjølv om vi er få her til lands. Folk som f. eks. ser ut til å ha
det eg kallar for dei fem K-ane framme i medvitet kvar
gong dei skriv ei melding: Kven er eg som skriv for kven?
Kva skriv eg? Kvifor og korleis?

Kritikaren får ta det for gitt at han skriv for lesarane av
den publikasjonen han skriv for, f eks ei dagsavis, på dei
meir eller mindre uttalte premissa for ei dagsavis, eller
akkurat den avisa. Han gjer seg i tillegg sine tankar om
kven avislesarane hans er og/eller bør vera. Det er med og
bestemmer koss han skriv, på same måten som dei menneskelege føresetnadene hans, tidlegare lesing og skriving, litterære og andre holdningar og verdiar, livet han
har levd og skal halda fram med å leva utover dagsavisas
dagen i dag, alt saman er med å prega det han skriv. Viss
han då ikkje skriv heilt preglaust. Og ein plass går det ei
grense for kva andres fordringar får han med på som
skrivande lesar. Men han skriv ikkje for forfattar og forlag, som begge er ferdige med jobben sin for denne gongen. Slik blei det, verken betre eller verre, og dei har hive
resultatet ut til lesehestane og andre ulvar.
Om han ikkje kom på det før han skreiv si første
melding, får bokmeldaren og kritikaren fort merka at
verksemda hans mellom mange forfattarar i gunstig fall
bare er ein omveg til venner. Så tar då verksemda heller
ikkje sikte på å skaffa seg venner og allierte til eit anna
formål enn å sjå på ei bok og seia noko om den. Mens det
samstundes er innlysande sjølvsagt at alt det også
kritikaren skriv, høyrer til i eit litterært system og på ein
marknad for både avis- og boklesarar, kritikarar og forfattarar, som i litle Norge har altfor mange seljarar og alt
for få kundar til at alle bedrifter kan gå rundt. Same kor
gunstige rammevilkår norsk litteratur og norske forfattarar i internasjonal samanlikning nyt, er her konkurranse. (Royaltyen står då også i direkte forhold til sal,
f.eks.) Parallelt, opent eller skjult, medvite eller ikkje, er
det bak alt fagforeinings- og kollegialt samarbeid og
samhald konkurranse mellom medlemmene. Den kan
ein delta i, meir eller mindre aktivt, opent eller skjult,
eller ikkje i det heile tatt.
Di mindre reflektert, skolert og moden ein forfattar er
di vanskelegare har han for å skilja intensjon frå resultat
og seg sjølv frå boka han har skrive. Når han så får kritikk
han ikkje kan forholda seg til og ta, internalisera eller
spytta ut, kan mange demningar bresta og mang ein
kritisk bokmeldar bli oversvømt. Og elles er ikkje
respekten for andres skrivekunst og godhugen og rausheita mellom forfattarar alltid så velutvikla at han just
lyser mot ein der folk treffest eller skriv. Då blir nettverkog merkevarebygging og kamp mot andres ytringar om
eins eigne ytringar så mykje viktigare. Enn f.eks den litteraturen som til synes sette det heile i gang. Og vi har
gått over til å spela på andre sine banar og med andre sine
spelereglar, der vi nyttar det avgrensa vokabularet til
næringslivets krigsskole heller enn litteraturens.
I beste fall kan dei mange motlegga frå forfattarar mot
at forfattarar også skal arbeida som kritikarar, oppfattast
som ein freistnad på å skapa reine linjer i eit konturlaust
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litterært system med så mange slags osmotiske rørsler.
Enten er ein forfattar eller så er ein kritikar. Det høyrest
omtrent ut som ein politikar som seier at han som menneske godt kan forstå og gå inn for noko som han likevel
ikkje kan gå inn for i sin praktiske politikk. (Han liker
ikkje bomber, men slepp dei over framandfolk, f eks.)
Eller det kan høyrast ut som ein valdsmotstandar av ein
far som ytrar partiell forståing og derfor bankar sonen av
bare kjærleik. «Som prest og menneske ...» Vi er alle
saman både forfattarar og fedrar og kritikarar, prestar og
profetar, krigarar og politikarar, til og med menneske.
Det meste strevet er gjort når vi har funne fram til eit
slags konsistent menneske.
Og det kan kanskje vera ein styrke for ein bokmeldar
og kritikar at han også er forfattar. Ein forfattar kan kanskje ha ekstrakvalitetar som ikkje-kollegaer vanskelegare
kan ha. Han veit noko om dei vilkåra den enkelte arbeider under i fleire samanhengar. Han veit noko om skriveog skapingsprosessar, om koss forlag arbeider, om tekniske prosessar, om salsprosessar. Han veit koss kritikk av
det negative slaget opplevest. Han kan f eks ha opplevd
slakt, eller at ein meldar har brukt mesteparten av plassen sin til å hakka på ein detalj, ein feil og ei lyte, til fortrengsel for heile boka. Eller han har blitt rost for dét ved
ei bok som han visste var det minst rosverdige - og det
har medvitne forfattarar ganske god greie på. Han har
kanskje hatt den lykka å kunna gleda seg over ei god
lesing av noko han har trudd og meint og visst at han
også hadde fått til, som til og med var sterkt rosande.
Som kritikar kan han sjå langt etter honoraret frå forlag og forfattar for bruk og misbruk av det han har skrive
i ei bokmelding. Det burde han kanskje ha fått som del av
ein slags gentlemen´s agreement - viss det nå var to gentlemen å få auga på. Men dette er kanskje meir ei sak for
Kritikerlaget sitt uregelmessig periodiske medlemsblad
enn for Forfattaren.

POLITIOVERVAKING AV
INTELLEKTUELT ARBEID?
AV HELGE RYKKJA

1966 kunne ein journalist, på grunn av lekkasje,
avsløre at Cornelis Vreeswijk blei overvaka. No etter
37 år har den interne kjelda i overvakinga stått fram
offentleg. I Aftonbladet for 3. og 4. mars og Aftenposten
for 3. mars går det fram korleis Säpo overvaka svenske
artistar, forfattarar og intellektuelle.
Bibbi Anderson, Monica Zetterlund, Pär Westberg,
Allan Edwall, Sara Lidman, Joachim Israel, Lille Bror
Söderlund blei overvaka på jobb. Eg finn dette oppsiktsvekkjande på alle måtar. Minst fire sjefar og medarbeidarar i Svensk radio og TV var agentar for overvakingspolitiet og leverte rapportar om arbeidskollegaene sine.
Fleire hundre tilsette i SR/SVT skal ha blitt registrerte.
Overvakinga rettferdiggjorde desse handlingane politisk i høve til moglege kommunistiske sympatiar. Så
langt Aftonbladet og Aftenposten.
Er det grunn til å tru at liknande overvaking har utvikla seg i Noreg? Eg har ikkje finkjemma Lund-rapporten,
men delar av mappa mi som eg har fått frå Innsynsutvalet, tyder på generell overvaking av Forfattarsentrum.
Og politiagentar har overvaka kulturelle arrangement.
Eg har heilt frå ungdomstida forstått det naudsynte for
staten i å overvake spionasje og andre alvorlege kriminelle handlingar; men den «verda» som blir rulla opp rundt
McCarthy-tida i USA, omkring Säpo i Sverige og den
politiske overvakinga i Noreg etter krigen, har ikkje noko
med dette naudsynte å gjere. Like lite som Lund-rapporten fann skuldige på den norske venstresida, fann
McCarthy nokon «uamerikansk» person gjennom det
hysteriske korstoget mot amerikanske kunstnarar og
intellektuelle.
Etter at eg gjekk ut med opplysningane mine om
Forfattarsentrum, har eg blitt kontakta av forfattarar
med utfyllande stoff frå deira mapper. Inntrykket mitt
frå samtaler til no er at dei fleste forfattarane som har
søkt om innsyn i mappene sine, ventar på tur til å motta
det som blir frigjort til innsyn. Men dokument frå
mappa mi tyder på at ungdom generelt og lærarar gene-
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relt har blitt sett på som strategiske grupper å overvake.
På liknande vis som i Sverige vil eg tippe at mediafolk,
intellektuelle og forfattarar har vori utsette.
I Aftenposten nyleg (22.8) går det fram at den aktive
kulturpolitikaren Morten Falck i 1972, aktiv m.a. i Profil
den gongen, blei oppsagt som typograf/grafikar i
Aftenposten. Oppseiinga var reint politisk, melde avisa til
overvakinga. «Det er ikke fremkommet noe klanderverdig ved ham for så vidt gjelder arbeidet,» skreiv avisa
sjølv til POT. Oppseiinga av Falck blei heldigvis avverga
av at arbeidskameratane gjekk til sit down og ville vite
grunnen. Aftenposten skryt i dag av Falcks arbeid i avisa
og har påskjøna han. Så langt Aftenposten.
Forfattaren og kunstnaren Synnøve Persen, som t.d
aldri har vori med i noko politisk parti, blei overvaka av
POT straks ho hadde teikna eit utkast til det samiske flagget - i 1977. Ho var med i Samisk kunstnergruppe i Masi,
som også blei overvaka. Dette går fram av mappa hennar,
etter avisa Nordlys.
Sjølv om utskriftene av mappene hos overvakingspolitiet er forma som ei slags personleg sak mellom
invivid og innsynsutval, vil eg meine at dette som forfattarane er blitt utsette for, ikkje er ei privatsak, meir
eller mindre tung å bere, men noko som organisasjonane
våre må ta tak i.
Vi må få innsyn i emnemappa på Forfattarsentrum.
Sakshandsaminga i innsynsutvalet må ikkje dragast ut i
tid.
Det må opnast for at nye som vil ha innsyn i mappa si,
skal kunne få det. Staten må kunne koste juridisk bistand
til dei som krev innsyn og dei som krev erstatning. Dette
er rett og rimeleg.

Gerd Grønvold Saue sendte søknaden om erstatning for ulovlig overvåkning på sin 73 års dag (januar 2003)
og har fått tilbakemelding om at hun skal få svar innen 1.februar 2004. Det tok også ca ett år fra hun søkte om
innsyn i 2001 til hun mottok mappa i oktober 2002.

STRENGT HEMMELIG
POT HAR FULGT MEG I HELE MITT YRKESAKTIVE LIV, FRA JEG HADDE MIN FØRSTE JOBB
SOM JOURNALIST TIL TO ÅR FØR JEG BLE PENSJONIST. FLERE AV DOKUMENTENE I MAPPA
MI ER IKKE BARE STEMPLET «HEMMELIG», MEN «STRENGT HEMMELIG»,
SKRIVER GERD GRØNVOLD SAUE
in sak fra overvåkingspolitiet har fylt meg med
undring, nærmest vantro. Med hvilken utrolig
letthet totalt uriktig informasjon er nedskrevet
om meg, basert på kilder jeg ikke har noen anelse om
hvem kan være, og uten ytterligere undersøkelser for å
bekrefte eller avkrefte opplysningene.
Jeg har fått innsyn i 12 dokumenter fra overvåkingspolitiets arkiver og registre, fra årene 1959 til 1985.
Informasjonen som er innhentet om meg, lagret i nærmere tretti år og formidlet videre, har ført til alvorlig
skade så vel økonomisk som sosialt.
Allerede i tenårene sto pasifismen for meg som den
eneste logiske konsekvens av den kristne tro. Mine
idealer var pasifistene Leo Tolstoi, Bertha von Suttner og
Jane Addams (som jeg også har skrevet bøker om). Det
var dette livssyn som i unge år førte meg til Kristent
Fredslag, et økumenisk og tverrpolitisk fellesskap som
jeg har vært medlem av i flere tiår. I nærmere tjue år var
jeg leder av dette laget og i èn periode (1983-84) også
leder av paraplyorganisasjonen for norske fredsorganisasjoner, Norges Fredsråd. I 1984-86 var jeg executivmedlem i International Peace Bureau i Geneve, også
dette en tverrpolitisk organisasjon, den første organisasjonen som ble tildelt Nobels Fredspris (1910). I 1970årene meldte jeg meg inn i en fredsorganisasjon som
spesielt vektlegger kvinnenes innsats for fred,
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, hvor tre av
lederne også mottok Nobels Fredspris (Jane Addams
1931, Emily Greene Balch 1946, Alva Myrdal 1982).
All min organisasjonsmessige virksomhet har skjedd
i full åpenhet, i lovlige tverrpolitiske NGOs, som alle er
blitt økonomisk støttet av Utenriksdepartementet (ved
bidrag til reisevirksomhet, konferanser etc).
Det var engasjementet i Kristent Fredslag som brakte
meg til Moskva i 1959 og som foranlediget etableringen
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av min sak hos overvåkingspolitiet. Jeg husker selv at jeg
hentet mitt pass ved politikammeret i Lillestrøm og fortalte gledesstrålende at jeg skulle reise til Moskva. Jeg var
stolt over å være innbudt og hadde intet å skjule. Jeg skulle møte kristne i Sovjet, undertrykte mennesker som
ennå gikk i de kirker som var åpne (mest bestemødre
som ikke hadde intellektuell kapasitet til å slutte seg til
undergrunnskirkene). Jeg skulle skrive om dette i det
upolitiske ukebladet Kristen Ungdom (Familien) hvor
jeg var ansatt som journalist og senere som redaksjonssekretær (1955-66).
I et av dokumentene (fra 1959) betviles det hvorvidt
jeg faktisk var journalist. I et annet opplyses det at jeg har
vært ansatt som journalist i Akershus Arbeiderblad. Det
opplyses samtidig at jeg har sterke kommunistiske sympatier. Jeg har aldri vært ansatt i Akershus Arbeiderblad,
og jeg har ikke hatt «sterke kommunistiske sympatier»,
men et pasifistisk livssyn. Samtidig sies det at jeg «aldri
offentlig» har deltatt i det politiske liv. Denne uttrykksmåten sammen med ovenstående feilinformasjon kan
lett tolkes til at jeg var en «politisk infiltratør» som jobbet
i det skjulte og utga meg for å være noe jeg faktisk ikke
var. Med dette videreformidlet til presse og kringkasting
er det lett å skjønne hvorfor det var vanskelig å få jobb.
Problemet med registreringen av min reportasjereise til
Sovjet i 1959, er heller ikke at den ble registrert hos overvåkingspolitiet, men alle de spekulasjoner som knyttes
til denne reisen og bakgrunnen for den. Jeg må ha vært
omgitt av en type «autoriserte angivere» i mitt nærmiljø,
som har gitt opplysninger som overvåkingspolitiet ikke
har undersøkt holdbarheten i.
Et av dokumentene gir et indirekte referat av en tale
jeg har holdt under reportasjeturen til Sovjet i 1959. Her
hevdes det at jeg er overbevist om at «det eksisterer religionsfrihet i USSR». Dette har jeg aldri uttalt, men jeg

et er med vemod og sorg jeg får bekreftet at det
har eksistert informasjon om meg som jeg selv
ikke har hatt herredømme over. Denne informasjonen har innvirket på hvordan jeg er blitt behandlet,
mens jeg selv lette etter andre årsaker til utestengning og
isolasjon. Dette har preget mitt selvbilde og den yteevne
jeg rettmessig skulle ha hatt. Etter et langt og arbeidsomt
liv, med slit for utdannelse og livslangt engasjement for
etiske verdier, kjennes det tungt å være på det nærmeste
minstepensjonist. Det gjør ikke situasjonen bedre å vite
at offentlige myndigheter har gitt sitt bidrag gjennom
løgn og spekulasjoner.
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fortalte at det var mange som fant vei til de kirker vi
besøkte. Informasjonen om at jeg har hatt forbindelse
med funksjonærer v/USSRs ambassade i Oslo i tiden
1957-1960, er også egnet til misforståelse. Gjennom
Kristent Fredslag ble jeg kjent med en prest i Oslo
Domkirke, res.kap. Ragnar Forbech. Da jeg var deltidsstudent og bodde utenbys, fikk jeg i disse årene benytte
hans kontor i Grubbegaten 1 i Oslo. Til gjengjeld hjalp
jeg ham litt med hans private korrespondanse, blant
annet til hans geistlige venner i Den russiskortodokse
kirke og i Baptistkirken i Moskva. Noen prelater kom
også på besøk og det ble holdt åpne møter/gudstjenester
i Oslo. I den forbindelse hadde han iblant kontakt med
ambassaden og det hendte jeg var med. Noen år senere
ble jeg invitert til en større mottagelse i ambassaden (jeg
husker ikke lenger foranledningen), der også kjente politikere fra høyresiden i norsk politikk deltok. For egen del
har jeg aldri vekslet et ord med en funksjonær fra USSRs
ambassade i Oslo. Den eneste jeg hadde kontakt med et
par ganger etter reisen i 1959, var tolken Xenia
Alexandrova, som var halvt norsk og på min egen alder.
Jeg fikk gratulasjonstelegram fra henne til min 30-års
dag og jeg drakk kaffe sammen med henne da hun
besøkte Oslo i 1961.
Hver enkelt opplysning som er registrert om meg, kan
ha medført alvorlig skade ved bruk i en ansettelsessak.
Samlet representerer de et ytterligere skadepotensiale.
Bare informasjon om at det eksisterer en sak på meg som
sovjetsympatisør over lang tid må ha hatt store skadevirkninger. En urettmessig spredning av uriktig registrert informasjon kan ha vært direkte årsak til at jeg aldri
kom i betraktning ved ansettelser i de store hovedstadsavisene i 1960-årene, trass i de beste referanser. Før turen
til Moskva i 1959 hadde jeg en rekke vellykkede oppdrag
i NRK, etter turen ble jeg totalt utestengt i 11 år. I hvilken
grad presse og kringkasting har hatt kontakter inn i overvåkingspolitiet og derved kan ha fått uriktig informasjon
om meg, kan fremgå av dokumenter jeg ikke er innsynsberettiget til.
Ikke bare i yrkeslivet, men også sosialt har jeg blitt
skadelidende. I det kirkelige miljø har jeg ved mange
anledninger opplevd å bli behandlet som en suspekt
person.

Den som venter på noe godt, må ofte vente en god stund, men 29.
august kom Kulturmeldinga,og endelig får også de faglitterære en
egen innkjøpsordning for verdifull sakprosa. En selektiv ordning
med 50 titler i 1000 eksemplarer, anslått å koste 8–10 millioner
årlig. Departementet «vil koma attende til dette i budsjettsamanheng». Det er bare å si takk til Valgerd og gratulerer til NFF, som
fyller 25 i år – og krysse fingrene for at det dreier seg om budsjettet
for 2004.
– Alle får, Sara fikk da hu’ var nitti, som min gamle bestemor
pleide å si.
Det står en ensom liten setning under innleiande merknader i
kapittelet om litteratur i Kulturmeldinga; men det er ikke godt å si
hva den betyr, der den henger som en blindtarm på et avsnitt den
egentlig ikke har noe med å gjøre. «Problem omkring opphavsretten er ei anna utfordring.» Sant nok. Siden disse problemene ikke
er nærmere angitt, gir denne lille setningen grunn til optimisme.
Kanskje er den bare en pekepinn om det som står noen sider
senere om en litteraturpolitikk for e-bøker «dersom økonomiske
og ideelle rettar og krav til forfattarar og andre opphavsmenn ikkje
vert tekne vare på»; eller kanskje den er et varsel om at departementet forstår vårt behov for en lov som ivaretar opphavsmannen
som avtalesluttende part. Det er lov å håpe.
Ellers er det ikke så mye ved Kulturmeldinga som gir grunn til
direkte eufori. Skjønt, departementet har noen interessante ideer
når det gjelder garantiinntekter og arbeidsstipend. Det foreslås at
“frie”garantiinntekter kan omgjøres til arbeidsstipend: «Med ei slik
omgjering tek departementet sikte på at kvar garantiinntekt skal
erstattas av to arbeidsstipend.” Dette er det ikke vanskelig å slutte
seg til. I tillegg ønsker departementet å legge opp til at arbeidsstipend kan tildeles for lengre perioder, opptil ti år.
For oss oversettere, med en gjennomsnittsalder på rundt 60,
kan det være verd å legge merke til at departementet også påpeker at det kan være behov for å vurdere en ny stipendordning
særlig tilpasset eldre yrkesaktive kunstnere.
Mindre begeistrende er forslaget om å endre strukturen på
stipendkomiteene. Dagens 24 fagspesifikke komiteer er for mange,
mener departementet,og foreslår en
radikal forenkling til fem-seks
komiteer som hver skal dekke et
langt bredere felt enn i dag, f. eks.
«litteratur og annan skriftbasert
kunst». Kunstnerrepresentantene
skal fremdeles være i flertall, men
oppnevnes som personlige medlemmer, ikke representanter for sin faggruppe eller organisasjon. I tillegg ønsker man kunstvitere og
eksperter med kjennskap til kvalitetskravene i de forskjellige fagmiljøene, inn i komiteene. Problemet med forslaget er selvfølgelig
fordelingen gruppene imellom.
Departementet skriver at «det er liten vilje til å vurdera endringar til dømes i komitéstrukturen og i kvotefordelinga mellom kunstnargruppene». Det er riktig nok. Vi tror fremdeles at oversetterne
er best skikket til å ivareta oversetternes interesser. Med forslaget
om å gjøre om garantiinntekter til arbeidsstipend følger en gulrot:
to arbeidsstipend for hver garantiinntekt. Men når det gjelder
diversestipendene sies det ingenting om friske midler. Det er vanskelig å oppfatte dette på noen annen måte enn at her skal de
samme begrensede midlene fordeles på enda flere.

Følg med på http://www.litteraturnettet.no
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Så har ei ny virusbølgje velta inn over oss.Samme veka
hadde tilfeldigvis samferdselsministeren avtalt møte
med databransjen for å drøfte problemet med virus
og søppelpost.Dette gir neppe merkbare resultat
med det første, så vi må nok takle problemet sjøl ei
stund til.
Her er ein del fakta om emnet.Fleire detaljar pluss
aktuelle lenker finn du på nettadressa skrift.no/virus.
Mange av oss opplever at andre får virus sendt i vårt
namn.Som oftast betyr ikkje dette at det er vår datamaskin som er infisert.Dei fleste virus bruker falsk
avsendaradresse.
Om du har mistanke om virusinfeksjon, bør du
kjøre ein fullstendig sjekk av maskina.Fleire leverandørar av antivirusprogram tilbyr gratis virussjekk via
internettet.
Med antivirusprogram installert, bruker du sjølsagt
dette til å sjekke maskina.Somme virus greier å
stoppe antivirusprogram.Da kan nettsjekken likevel
vera god å ha.
Mange leverandørar har laga små gratisprogram
som fjernar dei mest vanlige virusa.
Det eksisterer antivirusprogram som er gratis til
heimebruk.Slike vil gjerne mangle ein del mindre
viktige funksjonar (og brukarstøtte), men fungerer
godt når det gjeld å stoppe virus.Eit vanlig antivirusprogram vil normalt koste 4-500 kroner kjøpt på
nettet, i tillegg må du betale litt for årlige oppgraderingar.
Viruset Sobig.F oppfører seg som søppelpost
(«spam») gjennom at det blir sendt i store mengder.
Her kan eit «spamfilter» vera til god hjelp.Programmet
McAfee SpamKiller blir rekna for noko av det beste.
Som sagt: Lenker og fleire detaljar på skrift.no/virus.

BREV & ETC
Forening uten referat
Jeg går ut fra at dette kommer frem i referatet, anmodet årsmøteleder Erland Kiøsterud, skottet over sine brilleglass
ned på sekretariatet som sin vane tro fulgte DnFs årsmøte
ringside under de lohengrinske rollebilder, for denne gang
fant årsmøtet sted i Flagstadsalen i Hotel Operas fjerde
etasje.
Sekretariatet smilte saklig huldsalig ved denne anmodning, nikket sågar. Med båndopptageren surrende skulle
man da tro at den hellige gral var vel forvart, og at en meget
markant meningsytring fra årsmøtedeltagerne ville tilflyte
foreningens øvrige medlemmer.
Men da jeg i går etterlyste dette årsmøtepålagte referat
etter i lengre tid å ha tygd på det avblekede fenalår kalt
«vedtaksprotokollen», den sendes sporenstreks ut til både
medlemmer og presse, meddelte sekretariatet at man så
ingenlunde hadde tenkt å sende ut noe referat, det hadde
man sluttet med for mange år siden, en praksis som i så tilfelle må ha blitt anført uten desisors vitende, for både
desisor og andre foreningsaktive har til skrivende stund
vært av den oppfatning, at referat ville det komme, om ikke
så brått. Da dette må sies å være et viktig punkt i foreningens liv, rent formelt er det årsmøtet som skal styre
sekretariatet og ikke omvendt, måtte jeg derfor vekke vår
kollega Lasse Tømte fra hans middagslur; Lasse ble med ett
lys våken og erindret umiddelbart at det hadde vært minst
fire debatter under årsmøtet, der debattantene hadde slått
seg til ro med forsikringen om at deres synspunkter ville
komme frem i referatet, og således ikke hadde forlangt
avstemning. «Hadde folk vært klar over dette, ville man fått
en helt annen debatt,» sa Lasse, som selv var blitt anmodet
av årsmøtelederen om å komme med skriftlig framlegg til
vedtak, men hadde avstått, nettopp på grunn av Kiøsteruds
ovennevnte henstilling til sekretariatet.
Intet skaper fremdeles mer spirit i salen enn emnene
innkjøpsordning og nulling. Så også denne gang.Det er
derfor svært viktig at debatten om disse emner holdes
innenfor foreningens rammer, noe som ikke er lett dersom
medlemmene ikke engang er klar over at den foregår. Da
har vi bare «Forfatteren» igjen, et respektert «tidsskrift»,
som ble benevnt under Stortingets kulturdebatt før jul, en
meget stor ære, omtrent som når avdelingens navn ble
nevnt i gamle dagers machoknappe kommunikéer fra
øverste hærledelse, og etter de uheldige utspill i bokklubbstriden muligens det eneste DnF-forum som oppfattes
seriøst av offentligheten. Ifølge Dagens Næringsliv den 18.
februar sendte DnF et brev til Konkurransetilsynet der de
kritiserte Cappelen og støttet (DN brukte ordet hyllet) De
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norske Bokklubbene, et synspunkt stikk motsatt både det
medlemmene hadde gitt uttrykk for på novembermøtet og
«Forfatterens» lederartikkel om saken. Som kjent vant
Cappelen saken.
«Ein forfattar som Halstvedt er truleg dømt til å bli ein
tapar ut frå dei gjeldande normene, uansett kor «bra» han
skriv innanfor sin sjanger» forlød da også den setning fra
«Forfatteren» (3/02) som jeg åpnet nullingsordskiftet med,
for så å konstatere den rådvillhet blant medlemmene hva
nettopp disse normer angår, en åpning som straks
aktiviserte nevnte raske reflekser, idet han bad om umiddelbar slutt på «nullingsuvesenet», men fikk aldri skrevet noe
framlegg til vedtak grunnet debattens raske utvikling, en
aksellerasjon som toppet seg i innleggene fra Ebba Haslund
og Sissel Lange-Nielsen, begge bastant imot nullingenes
mer forvorpne sider, og da jeg igår ikke engang ble forespeilet avskrift av lydbåndopptaket av disse to valkyrier i
flagstadsalen, må jeg her kun nøye meg med å gjengi sistnevnte etter hukommelsen, Lange-Nielsen manglet kun
hjelm og brynje da hun erklærte at nå satt hun i Det
litterære råd og utnullet medlemssøkere på løpende bånd,
det var helt hinsides at man på ny frisk skulle nulle dem som
nå engang var sluppet gjennom nåløyet.
Hva annet kunne jeg da, når Kiøsterud etter dette
elskverdig spurte meg om jeg hadde noe å tilføye, enn å gå
opp på talerstolen og prøve på å oppsummere våre to
sagakvinners duett med mine fattige forfatterord og
erklærte at såvidt jeg forstod årsmøtet, ville det være velvillig innstilt til sammenfatningen «Et medlem av forfatterforeningen nuller ikke et annet medlem av foreningen», og
det var altså da at årsmøtelederen fra under sine buskede
bryn skuet over sine brilleglass og kom med sitt pålegg om
at dette syn måtte tas med i referatet. Sekretariatet kunne
ha replisert at da trenger vi en votering, men ikke under
noen omstendighet kan de godta et pålegg om referat og
så la være å sende det ut, det er bare å sette på lydbåndet,
så får de høre selv.
Eystein Eggen
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